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АКТУЕЛНО Последња скупштинска седница ССМ-а у првом полугођу

Финансијске тешкоће резултирају отпуштањима у школи
П ошто су прихватили Правилник 

о отписивању расходованог 
инвентара земаљске српске са-

моуправе и њених институција, чла-
нови тог тела су на суботњој седници, 
којом је председавала Вера Пејић-
Сутор, председница ССМ-а, пажњу 
посветили распореду наставних 
предмета и другим појединостима 
везаним за школство. Према речима 
шефице Канцеларије ССМ-а др 

 Јадранке Гергев, одлуку о томе треба 
донети за оне школе које су у власни-
штву земаљске српске самоуправе.

Укључујући се у расправу на ову 
тему, директорка Српске школе „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти, др Јован-
ка Ластић, рекла је да тренутно има 
много непознаница, због којих није 
могуће прецизно дефинисати ова пи-
тања. Према њеним речима, број упи-
сане деце ће се сигурно мењати до 
септембра, а тренутно се не зна ни са 
коликим ће бројем запослених на-
ставнички колектив започети следе-
ћу школску годину. Од њиховог бро-
ја, како је истакла, зависиће подела 
група и расподела наставних предме-
та.

Она је подсетила да је у претход-
ном периоду било озбиљних ликвид-
них проблема, а споразум о финанси-
рању школе са надлежним министар-
ством је склопљен само на годину 
дана. Тај разлог је навела као кључни 

за предстојеће кадровске рестрикци-
је. У том смислу, директорка школе 
је најавила да десетак оних радника 
који су били ангажовани на одређено 
време, неће моћи да рачунају на про-
дужење радног уговора.

Др Ластић је обавестила присутне 
да се одустало од даљих преговора 
са седмим квартом око доделе не-
кретнине за проширење школе, већ је 
прихваћено решење да се на постоје-
ћу зграду, према Ротенбилер улици, 
догради још један спрат. Статичари 
су дали одобрење за овај пројекат, а 
чланови Скупштине су уз остале ма-
теријале, добили и тачан нацрт школ-
ског простора, са предлогом за њего-
ву будућу намену. Она је проценила 
да би радови могли да почну на про-
леће, до када треба обавити све при-
премне послове. Према плану, завр-
шетак посла очекује се до 1. септем-
бра следеће године.

Због предстојећих измена и плано-
ва ће, како је најавила, бити потребно 
променити сва кључна документа ве-
зана за оснивање и функционисање 
школе, чиме ће морати да се позаба-
ви Скупштина ССМ-а као власник ове 
установе. Поред осталог, у плану је и 
оснивање и смештај јавне библиотеке 
при Српској школи, као и јаслица, ко-
је би, како је истакла, требало да бу-
ду посебне институције, а таква на-
мера постоји и за дечју драмску ра-
дионицу.

После дуже размене мишљења о 

томе које категорије студената и 
средњошколаца би могле имати пра-
во да конкуришу за Српску стипенди-
ју, усвојен је правилник који регули-
ше ту област, са неколико измена у 
односу на предложену верзију. Оне 
се пре свега односе на стручни про-
фил кандидата и успех у њиховом 
дотадашњем школовању. На став не-
ких делегата да стипендије треба да 
буду намењене искључиво корисни-
цима из Мађарске, др Јованка Ластић 
је рекла да су овај облик помоћи и до 
сада добијала управо деца из Мађар-
ске и да ће тако и остати. Према ње-
ним речима, од тога се одступило у 
свега пар оправданих случајева, које 
је овом приликом и споменула.

Расписивање конкурса за радно 
место директора Културног и доку-
ментационог центра Срба у Мађар-
ској била је, такође, једна од тачака 
дневног реда. Предлог конкурса об-
разложила је др Јадранка Гергев, уз 

Делегати су на седници одржаној прошле суботе у 
Будимпешти, разматрали питања из области 
школства, стипендирања ђака и студената, 

разговарали о будућности Српског позоришта, 
расписали конкурс за избор директора Културног 

центра, а било је и незадовољства што на питања о 
трошењу буџетског новца од стране Српског 

института и даље нема одговора

Љубомир Алексов:

ОЧЕКУЈЕМ ИНФОРМАЦИЈЕ 
О ТРОШКОВИМА СРПСКОГ ИНСТИТУТА

Српски представник у Мађарском парламенту Љубомир Алексов је на 
седници Скупштине земаљске српске самоуправе, покренуо једну, како 
је рекао, непријатну тему, али је додао да је принуђен да то учини, јер 
одговора од надлежних на нека важна питања, која им је пре више ме-
сеци упутио, до данас нема.

Он је информисао присутне да је у фебруару ове године штампа у 
Србији пренела изјаву директора Српског института у Мађарској Пере 
Ластића, да је манифестација којом су крајем прошле године у Будим-
пешти обележени јубилеји тројице српских композитора, у организацији 
тог института, коштала 7,5 милиона форинти.

– С обзиром да је реч о прилично великој суми новца, за коју је рече-
но да само делимично потиче од конкурса, а највећим делом из буџет-
ских средстава, ја сам искористио своје законско право и као грађанин, 
а не као народни посланик, упутио писмо председници Самоуправе Ср-
ба у Мађарској, у чијем саставу делује Српски институт, са молбом да се 
изнесу тачни подаци везани за организацију и финансирање те манифе-
стације, односно за утрошак новца. Прошло је неколико месеци, али ни-
какав одговор нисам добио. Имајући у виду да је реч о информацијама 
од јавног значаја, закон налаже да после 30 дана од дана постављања 
писменог питања, грађанин има право да се обрати суду ради оствари-
вања тог свог права, али ја то ипак нисам желео да чиним. Међутим, као 
припадник српске заједнице, с правом и даље очекујем одговоре на ова 
питања

Како сазнајемо, господин Алексов је у свом писму, упућеном пред-
седници Самоуправе Срба у Мађарској Вери Пејић-Сутор, поставио ви-
ше питањa: да ли је трошак Српског института од 7,5 милиона форинти 
био у складу са Статутом и важећим правилницима ССМ-а, да ли су чла-
нови Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској при изгласавању годи-
шњег буџета били упознати са плановима за одржавање и финансирање 
споменуте манифестације, са планом за подизање бисте Корнелију 
Станковићу и са осталим чињеницама везаним за овај пројекат; ко је до-
нео одлуку о томе којој личности и где треба поставити споменик; да ли 
је Српски институт расписао конкурс за његову израду и како се дошло 
до аутора споменика и извођача радова; зашто Скупштина ССМ-а није 
обавештена о свим тим плановима и току реализације и какав су допри-
нос у овом послу имали наведени суорганизатори током реализовања 
програма?
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напомену Митра Кркељића, члана 
Одбора за културу, да је то тело раз-
матрало и прихватило предложену 
верзију конкурса, „уз мање модифи-
кације”. Иако закон прописује да рок 
трајања конкурса буде 30 дана, Игор 
Рус је предложио да се време за при-
стизање конкурсних пријава са 1. ав-
густа продужи до 22. августа, што је 
др Јадранка Гергев оценила као при-
хватљиво, с обзиром да ће Скуптши-
на ССМ-а о избору одлучивати на 
седници која је заказана за 10. сеп-
тембар. Такође је предложио, да пи-
смена концепција рада Културног и 
документационог центра, која се за-
хтева од кандидата, буде дужине од 
6 до 9 страна. Изнео је и примедбу на 
услов за поседовање радног искуства 
кандидата на руководећем радном 
месту у институцијама културе и из-
разио мишљење да та ставка ограни-
чава број потенцијалних кандидата 
на свега неколико особа, који такав 
услови имају.

Јелена Вукајловић-Краус је изјави-
ла да је као модел за састављање 
текста конкурса послужио претход-
ни конкурс, који је био расписан за 
директора Педагошког и методоло-
шког центра и који је, такође, садр-
жао такав услов.

Према мишљењу српског пред-
ставника у Мађарском парламенту 
Љубомира Алексова, који је, такође, 
присуствовао седници, минимални 
услов за руководиоца овако значајне 
институције, треба да буде одговара-
јуће радно искуство на руководећим 
радним местима у области културе.

– Ако је тај услов већ постојао у 
неким конкурсима, онда би требало 
водити рачуна да се и убудуће наста-
ви иста пракса, а не да се услови 
одређују у зависности од тога ко су 
потенцијални кандидати – истакао је 
Љубомир Алексов.

Према становишту Наде Ђурић-
Бунчић, у конкурсу би требало наве-
сти да кандидати треба да познају 
стандардни српски језик, што није 
наведено у самом тексту конкурса. 
Разлог је, по њеном мишљењу, тај 
што ће будући директор свакако би-
ти у прилици да води обзиљне разго-
воре са пословним партнерима и то 
управо на стандардном српском јези-
ку, током обављања свог посла. Ми-
лан Ђурић је, у вези са једним од 
услова конкурса, изнео став да се, и 
поред друштвеног значаја који свака 

организација има, рад у култури не 
може поистоветити са бављењем 
фолклором.

Делегати су на крају одлучили да 
уз мање модификације, прихвате 
текст конкурса у предложеној фор-
ми.

Скупштина је одлучила и да усво-
ји одлуку према којој има намеру да 

постане већински власник КФТ-а из 
Ловре, куповином већег дела вла-
сништва. Реч је о форми у којој је 
регистровано Српско позориште у 
Мађарској. То практично значи да 
ће, према предлогу који је изнео ди-
ректор позоришта Милан Рус, та те-
атарска кућа наставити да функцио-

нише само као КФТ, са промењеном 
власничком структуром, док ће по-
зоришна институција која је основа-
на при земаљској српској самоупра-
ви, највероватније бити угашена. 
Осврћући се на ту проблематику, 
Петар Крунић је упозорио да пре не-
го што фирма буде купљена, треба 
остварити увид у њено досадашње 

финансијско пословање, како се не 
би ушло у могуће проблеме те вр-
сте.

– Петнаестак година сам, као на-
челник Ловре, био у прилици да сара-
ђујем са КФТ-ом позоришта, и упо-
знат сам са његовим пословањем. 
Сваке године фирма је редовно и 

прецизно извршавала своје админи-
стративне и финансијске обавезе. Ни-
када није била у минусу, а тако је и 
данас. Ловра се о купопродаји још 
није изјаснила, а намера ССМ-а о ку-
повини не значи да ће руководство 
Ловре аутоматски прихватити прода-
ју. Добра воља да се договором реши 
ситуација око позоришта, свакако по-
стоји – рекао је Љубомир Алексов и 
подсетио да је Српско позориште 
ушло у круг од неколико оних теата-
ра, који ће од почетка следеће годи-
не бити редовно финансирани из др-
жавног буџета, док конкурси, такође, 
остају актуелни.

Борислав Рус је, пак, био мишљења 
да, постоји дилема око тога где су 
повољнији, односно стабилнији усло-
ви за финансирање – у форми КФТ-а 
или у виду институције при ССМ-у, 
јер се, како је рекао, не види јасно ка-
ква је разлика у томе. Он је замолио 
да се направи писмени преглед, тј. 
план корака који ће бити предузети у 
овом правцу, како би скупштинари 
знали како да гласају, односно о чему 
одлучују.

– Заједнички ћемо овом одлуком 
учинити помак у функционисању, али 
је нејасно каква ће улога ССМ-а убу-
дуће бити у функционисању позори-
шта – рекао је Борислав Рус и додао 
како сматра да је ССМ направила 
пропуст тиме што је најпре основала 
позориште, а недуго затим захтева 
његово укидање.

Милан Ђурић се није сложио са 
тим, већ је похвалио покушаје зе-
маљске самоуправе, али и других, да 
се функционисање позоришта уна-
преди. Укључујући се у дискусију, 
Милан Рус је рекао да је у једном 
тренутку оснивање институције при 
ССМ-у, допринело успешном посло-
вању позоришта, али да је у сада-
шњим условима, форма КФТ-а погод-
нија варијанта. Он је изнео очекивање 
да се барем трошкови инфраструк-
туре и плате запослених финансирају 
из буџетских извора, док би се за 
припремање представа конкурисало 
код надлежних институција.

На крају седнице, Ласло Шандоро-
вић је позвао све заинтересоване да 
се 10. јула придруже српској заједни-
ци у Стоном Београду у прослави 
Ивањдана, која ће осим духовног де-
ла, подразумевати и културни про-
грам.

СНН

РУКОВОДИОЦЕ БИРАТИ ПРЕМА 
ЈЕДИНСТВЕНИМ КРИТЕРИЈУМИМА

После дуже дискусије о тексту конкурса за избор директора Култур-
ног и документационог центра Срба у Мађарској, међу делегатима је 
преовладао став да се при формулацији конкурса треба придржавати 
јединствене, универзалне форме, како се више не би долазило у ситуа-
цију да се услови дефинишу од случаја до случаја, односно у зависно-
сти од тога да ли одређени критеријуми одговарају неком од потенци-
јалних кандидата или не. Као негативан пример је наведен конкурс за из-
бор главног и одговорног уредника Српских недељних новина, када је, 
како је приметила др Јованка Ластић, инсистирано и на додатним, специ-
фичним условима, који нису били захтевани у осталим случајевима.

АКТУЕЛНО
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ПОЛИТИКА

Банкари позивају на преусмеравање:

„Улажите у Србију и Мађарску, уместо у Хрватску”
„Ц ена коју плаћамо због политич-

ке нестабилности у земљи све 
је већа. Након што је Влада од-

годила ново издање еврообвезница, јер 
су инвеститори тражили веће камате 
од оних које је Хрватска била спремна 
да плати, аналитичари велике мултина-
ционалне банке Барклиз у свом новом 
извештају о Хрватској улагачима пре-
поручују да уместо у хрватске, у поје-
диним случајевима улажу у српске и 
мађарске вредносне папире”, наводи 
загребачки Јутарњи лист.

У извештају под називом „Хрват-

ска потресена крхком политиком”, 
аналитичари Барклиза оцењују да су 
последња политичка превирања, која 
прете спровођењу реформи, почела 
да узимају свој данак и у свету хр-
ватских државних финансија. Стога, 
улагачима препоручују да поједине 
вредносне папире хрватске државе 

замене за српске и мађарске, у зави-
сности од рока њиховог доспећа.

Наводећи да обвезнице Србије и 
Мађарске нуде инвеститорима от-
прилике исте приходе, у тексту се 
констатује да финансијски експерти 
истичу да „ипак, те две земље имају 
стабилније владе”.

У Барклизу подсећају, такође, да 
се Хрватска и даље суочава са изо-
станком правих реформи. „Оне се 
огледају и у податку да је јавни дуг 
током дуготрајне кризе више него 
удвостручен – порастао је са 39 по-
сто БДП-а у преткризној 2008. на 85,1 
посто БДП-а у 2014, а њиме се финан-
сирао велики буџетски дефицит”.

Ни евентуални нови избори не мо-
рају нужно да доведу до значајније 
промене односа снага на политичкој 
сцени земље, порука је аналитичара 
Барклиза. 

Аналитичари велике мултинационалне банке 
Барклиз, препоручују улагачима да због политичке 

нестабилности у Хрватској, улажу у српске и 
мађарске хартије од вредности

Најава Владе у Будимпешти

Мађарска спремна да инвестира 61 милион евра у БиХ
Према речима мађарског амбасадора у Сарајеву 
Јожефа Неђешија, највеће интересовање влада за 
улагање у пројекте из области заштите животне 
средине, пољопривреде, туризма и енергетике

М ађарска ће инвестирати 61 ми-
лион евра у Босну и Херцего-
вину у 2016. години, и то у про-

јекте заштите животне средине, по-
љопривреде, туризма и енергетике, 
најавио је мађарски амбасадор у БиХ 
Јожеф Неђеши.

На састанку са директором Агенци-
је за промоцију страних инвестија 
(ФИПА) у БиХ Горданом Милинићем, 
амбасадор Неђеши је рекао да се од 
Агенције ФИПА очекује да мађарским 
инвеститорима презентира инвестици-
оне могућности у БиХ, посебно пројек-
те из наведених сектора, да анимира 
све институције у земљи које учеству-

ју у процесу привлачења страних ин-
вестиција и да потенцијалним инвести-
торима пружи пуну подршку и помоћ 
у започињању њихове делатности.

Милинић је обећао максималан 
ангажман свих капацитета ФИПА-е и 
сву потребну помоћ приликом ода-
бира пројеката и локација и покрета-
ња делатности мађарских компанија.

Амбасадор Неђеши је такође ин-
формисао Милинића о скором про-
ширењу пословања компаније Визер 
на сарајевски аеродром и отварању 
нових авио-линија, међу којима је и 
линија Сарајево-Будимпешта, наводи 
се у информацији. 

Амбасадор Јожеф Неђеши и директор Агенције за промоцију страних ин-
вестија у БиХ, Гордан Милинић

О д око 300 изворишта, тек тре-
ћина, али најквалитетнијих и 
најбогатијих, користи се за 

пласман на тржиште, а с обзиром на 
то да је реч о стратешкој сировини, 
којом ће се у будућности мерити бо-
гатство нација, мало је учињено на 
заштити тог ресурса.

„Србија је у тишини продала изво-
ришта воде без јавне расправе, без 
мишљења јавности и сагласности сво-
јих грађана. Она није искористила 
шансу да кроз свој најбогатији при-
родни ресурс државу претвори у 
стратешки важну и богату земљу. Тих 
60 милиона евра остварених прода-
јом није искоришћено да се реше 
проблеми са водоснабдевањем у на-
шим градовима”, каже економистки-
ња Нада Видовић.

Она указује да су стране фирме 

до изворишта воде долазиле и путем 
Београдске берзе, куповином акција 
пунионица воде, што је случај пре-

храмбене индустрије Kолинска из 
Словеније, која је 2002. године прва 
стекла власништво над Паланачким 

кисељаком из Смедеревске Паланке, 
тако што је откупила контролни па-
кет акција на берзи.

Једна од најзначајних приватизаци-
ја фабрика воде у Србији, истиче Ви-
довићева, одиграла се 2004. године, 
кад је већински пакет акција српског 
Бренда Kњаз Милош из Аранђеловца 
откупила Данјуб фуд груп. Иначе, 
том фабриком која држи 24,36 одсто 
српског тржишта флашираних вода 
данас управља холандски Клатес 
холдинг. Друга по продаји, ББ Мина-
ква, која држи 18,5 одсто тржишта, у 
власништву је Глобал вотер инвест-
мент групе са Девичанских острва.

Видовићева додаје да су за 26,5 
милиона евра Београдску индустрију 
пива, која експлоатише и флашира 
минералну воду, купили у јулу 2007. 
године литванска фирма Алита и 
шведска United Nordic Beverages. Та-
кође, у септембру 2008. године, за 
четири милиона евра држава је про-
дала предузеће Нова слога из Трсте-
ника, које производи Мивелу, једну 
од најквалитетнијих домаћих вода 
чији је тржишни удео сада нешто из-
над пет одсто. Kупац Мивеле је хр-
ватски бизнисмен Ивица Тодорић.

Готово 80 одсто флаширане воде из српских извора 
производе фабрике које су у рукама страних 

компанија. Економисти кажу да је Србија у тишини 
продала изворишта воде, без јавне расправе, без 
мишљења јавности и сагласности својих грађана

Приватизација кључних природних ресурса

Наша матица продала већину изворишта воде

СЛЕДИ ГУБЉЕЊЕ ЈАВНИХ ВОДОВОДА
Економиста Нада Видовић упозорила на нови корак који се припрема, а 

то је приватизација јавних водовода, чиме Србија у потпуности губи само-
сталност у располагању овим ресурсом.

Видовићева је подсетила да извором Власиначке Росе, која иначе држи 
готово 15 одсто српског тржишта флашираних вода, сада управља једна 
од највећих компанија и експлоататора водних ресурса широм света, ком-
панија Kока-Kола.

„У фебруару 2005. године светске компаније Kока-Kола и Kока-Kола 
ХБЦ купиле су по цени од 21,5 милиона евра српску фабрику Власинка ко-
ја производи минералну воду Роса. У том региону сада се прибојавају да 
следи несташица воде, и да ће Kока-Kола покушати да исцрпи што више 
може воде за што краће време, чиме ће оштетити равнотежу природних 
подземних резервоара, који често зависе један од другог. Kока-Kола је то 
исто већ урадила у Уганди”, тврди Видовићева.
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П рипреме за Дан села у Ловри 
почеле су пре неколико месе-
ци, а од тада до прошле субо-

те, текли су договори око концепције 
програма, планирања буџета и позва-
ни су гости. Сређена је обала Дунава, 
обављено прскање против комараца 
и припремано место за одр-
жавање манифестације, што 
је укључивало постављање 
шатора и столова.

На сам дан прославе, лепо 
време и ведро небо обрадо-
вали су организаторе и све 
присутне. Први гости присти-
зали су већ у преподневним 
часовима, поставили своје ко-
тлиће, у којима су кували 
углавном говеђи или гулаш 
од мешаног меса, а пред тога 
обалом је мирисао и роштиљ.

Док су се одрасли окупља-
ли око котлића и фудбалског 
терена, оне млађе, али и све 
остале заинтересоване, чекао 
је богат програм. За децу су 
припремљена различита так-
мичења, обезбеђене су играч-
ке, а за многе од њих је јаха-
ње на коњима била првора-
зредна авантура. Приређен је 
и мали турнир у фудбалу, на 
коме су се такмичили тимови 
суседних места.

Културни део манифеста-
ције почео је поподне, када 
је присутне поздравио начелник села 
Ђуро Богдан, а потом је наступио 
грчки фолклорни ансамбл „Елини-
змос” са својим националним играма. 

Атрактиван је био и наступ КУД-а 
„Паја Зарић” из Нових Карловаца, чи-
ји су играчи у једночасовном програ-
му извели игре из Срема, Шумадије, 

Лесковца, а представили су се и ни-
зом песама из Србије.

На балу који је потом уследио, го-
сте су забављали Оркестар „Село” и 

њихов вокални солиста Никола Ско-
рић. У ведром расположењу и завид-
ном броју посетилаца, Дан села у Ло-
ври је окончан око три сата, у зору.

Дан раније, 24. јуна, у Дому култу-
ре у Ловри свечано је отворена изло-
жба на којој су представљена дела 
петнаесторо уметника који живе у 
околини Српског Ковина, иначе чла-
нова ковинског Удружења уметника. 

Изложбу је отворио пред-
седник удружења Атила 
Мертл.

– У овом удружењу су, на 
нашем заједничком путу 
присутни и такви људи који 
већ деценијама путују њиме, 
али има међу нама и таквих 
који тек годину или две пу-
тују са нама. Много разгова-
рамо, добијамо савете од 
оних искуснијих на шта тре-
ба обратити пажњу да се не 
бисмо саплели и пали на нос, 
које вредности треба негова-
ти да би наше путовање било 
успешно. На крају, када јед-
ном погледамо уназад и су-
мирамо наше путовање, ле-
по би било видети да смо на 
том заједничком путу и ми 
додали неколико каменчића, 
односно вредности – рекао 
је Атила Мертл, који је ујед-
но и представио уметнике и 
њихова дела.

На изложби су поставље-
не чипке, скулптуре, фото-
графије, дрворези, слике, 

графике и сл. Изложба ће бити отво-
рена до почетка позоришног фести-
вала у Ловри.

П. А.

Гастрономски фестивал у Калазу

Балканске ноте и укуси на северу Мађарске
„Овај фестивал већ годинама организује 

Дом културе у Калазу, а прикључују се сви 
они који имају добру вољу и жељу да се 

покажу у гастрономији”, каже за СНН 
Петар Крунић, председник Српске самоуправе 

у Калазу, која је редовни учесник ове 
занимљиве манифестације

У дворишту Дома културе у Кала-
зу, одржан је Гастрономски фе-
стивал, на коме су бројни љуби-

тељи народног мелоса и кулинарства 
имали прилику да прате музичко-
фолклорни програм и дегустирају 
националне специјалитете. За аутен-
тичну балканску атмосферу побри-
нули су се оркестар FolkeStars и КУД 
„Рузмарин”.

– Овај фестивал траје два дана. 
Први дан је био посвећен искључиво 
музичким наступима, уз народне 
плесове, а другог дана је у првом 
плану гастрономија. Ми смо имали 
прилику да отворимо комплетан про-
грам нашим кореографијама – рекла 
нам је Енико Ваизер, руководилац 
КУД-а „Рузмарин” и додала да су од-
расли играчи наступили први, са ко-
реографијама „Косово” и „Српске 
игре из Гњилана”.

Потом су наступила деца, показав-

ши шта су научила ове годи-
не, а то је била кореографија 
„Лесковац”.

– По завршетку културног 
програма, кренули смо да 
припремамо храну. Ове го-
дине смо за посетиоце пра-
вили пљескавице и бурек – 
каже Енико.

Домаћини фестивалу су 
припремили два шатора са 
истакнутим српским заста-
вама. На наше изненађење, 
Енико Ваизер је објаснила да 
је у питању случајност.

– Хтели смо да будемо 
под једним шатором сви за-
једно, али из техничких разлога до-
били смо два. Много је труда уложе-
но да се направи толико хране, сви 
чланови КУД-а су били овде и вредно 
помагали. Били смо забринути због 
временске прогнозе, која је најављи-

вала кишу цео дан, али је време ипак 
било лепо и ми смо привукли велики 
број посетилаца.

На другом штанду су многи стаја-
ли у реду, стрпљиво чекајући да про-
бају неке од понуђених српски спе-

цијалитета. Српски штандови су били 
највеселији на фестивалу, а следила 
је забава уз многе хитове српске му-
зике и сјајну храну.

Петар Крунић, председник Српске 
самоуправе у Калазу, потврдио је за 
СНН да су људи били задовољни по-
нудом:

– Учесника је из године у годину 
све више и многи се прикључују да по-
кажу своје гастрономске вештине. Нас 
Србе изразито моле да будемо уче-
сници, јер изгледа да ми припремамо 
специјалитете који се у целом насељу 
жељно очекују и радо дегустирају.

Крунић, такође, наводи да Срби и 
мањинска самоуправа у Калазу, радо 
прихватају позив и прикључују се 
програму.

– Данас је Српска самоуправа 
припремила један овчији паприкаш и 
печено прасе на ражњу. Време одр-
жавања сваке године зависи од про-
грама Дома културе, али најчешће је 
то почетком лета. Овде су данас биле 
мањинске самоуправе, осим Немаца, 
који нажалост нису ту. Има и приват-
ника који су желели да се прикљу-
че – каже господин Крунић и додаје 
да се током лета планира одржавање 
храмовне славе, обележавање Пе-
тровдана и традиционални пут на са-
боровање у Грабовац.

М. М.

На ловранској обали Дунава, покрај скеле, 
прошле суботе одржано је мноштво кулинарских, 

спортских, музичко-фолклорних и уметничких 
програма, којима су становници тог села 

прославили свој празник

Ловрани прославили Дан села

Празновање уз српски и грчки мелос

Петар Крунић, председник Српске самоу-
праве у Калазу
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Клупско вече у Мохачу

Књижевно дружење са Татјаном Вујанић
У Српском клубу у Моха-

чу, 4. јуна је одржано 
књижевно вече, које су 

заједнички организовале Са-
моуправа Срба у Мохачу и 
месна Српска читаоница. Го-
сти вечери били су Татјана 
Вујанић, списатељица из На-
даља, и Павле Папулин, бив-
ши лектор српског језика Се-
гединског универзитета, који 
данас живи у Србобрану. У 
истом месту је рођена и Та-
тјана Вујанић, чије је четврто 
списатељско дело под на-
словом „Преокрет” предста-
вио стари пријатељ Срба у 
Мађарској, данас професор 
у пензији.

Током вечери, Павле Папулин је 
детаљно представио књижевно ства-
ралаштво Татјане Вујанић, која је у 

Мохачу гостовала и пре две године, 
када је промовисала њен роман 
„Прозор душе”.

Иако је књижевност мно-
гострана и обухвата бројне 
жанрове, ова списатељица 
највише воли да „емоције ко-
је неки догађај изазове у 
њој, преточи у причу”. Назив 
нове књиге Татјане Вујанић 
је уједно и наслов једне од 
прича.

– Сами одлучујемо да ме-
њамо неке своје животне на-
вике. Свесни смо да не може-
мо баш одједном да проме-
нимо дотадашњи начин жи-
вота, него то бива постепено, 
и та постепеност је знак те-
мељности наших промена. 
Ликови из мојих прича су 
стварни, а животне приче 

истините. Само сам их мало дорадила 
и литерарно обрадила – каже Татјана.

Папулин је на промоцији истакао 

као занимљивост интересовање књи-
жевнице за појединачне људске суд-
бине. Те судбине, свака посебно, зао-
кружене су у приповеткама, а у пре-
окретима скоро увек побеђује здрава 
страна живота.

– Од свих тема, Вујанићеву најви-
ше занима љубав између мушкарца и 
жене. Више од половине приповедака 
у збирци посвећено је овој теми. Још 
конкретније речено, ауторку искљу-
чиво занима процес настајања, или 
нестајања неке љубави – речи су про-
фесора Папулина, који је написао по-
говор за ово издање.

Било је ово занимљиво њижевно 
вече, са погледом у литерарну радио-
ницу Татјане Вујанић, која се на крају 
захвалила домаћинима промоције и 
публици која је дошла на ово књи-
жевно дружење.

П. М.

Учесници промоције Павле Папулин и Татјана Вуја-
нић у друштву свог домаћина, Зорице Степанов

Популаризација писане речи у Сегедину

На „Недељи књиге” представљена и издања на српском
У организацији градске Библиотеке „Шомођи”, 
у Сегедину је одржана „Недеља књиге”, коју 

је отворио књижевник Ђерђ Шпиро, добитник 
„Кошутове награде” и на којој су 

представљене и српске књиге, новине и 
периодична издања

И овогодишња књижевна мани-
фестација у Сегедину обило-
вала је промоцијама и триби-

нама. Значајно место добила је и пре-
зентација издаваштва народности, па 
су тако представљена и издања на је-
зицима националних и етничких ма-
њина.

Првог дана „Недеље књиге” су, на 
заједничком народносном штанду, 
све заинтересоване дочекивали 
представници грчке и српске зајед-
нице у Сегедину, па је то била прили-
ка да читалачка публика упозна пи-
сану реч ова два народа и њихово из-
даваштво.

Ева Балог-Андоци, сарадница „Шо-
мођи” библиотеке за наш лист је ре-
кла, да народности обогаћују овакве 
свечаности.

– На прослави „Недеље 
књиге” морамо бити поносни 
нашим разноликостима у Ју-
жном Алфелду. Радујемо се 
лепим народним играма Ср-
ба и Бугара, као и промоци-
јама књига Хрвата и Слова-
ка. На овој приредби, својим 
програмима представљене 
су бројне националне и ет-
ничке мањине.

И ове године, на манифестацији је 
било присутно српско издаваштво у 
Мађарској, захваљујући залагању Је-
лене Фаркаш Сеје, председнице Срп-
ске самоуправе у Сегедину, и Бориво-
ја Руса, председника Сегединске ме-
сне српске заједнице.

Међу посетиоцима је био и Алек-
сандар Драгичевић, амбасадор Босне 

и Херцеговине у Будимпешти, који је 
баш тога дана боравио у једноднев-
ној службеној посети Сегедину. Заин-
тересовани су могла да прелистају 
бројеве Српских недељних новина и 
Српског календара, а била су изложе-
на и дела наших књижевника: Пре-
драга Степановића, Петра Милошеви-
ћа, Драгомира Дујмова, Драгана Ја-

ковљевића. Пред посетиоци-
ма манифестације нашли су 
се и примерци Дешчанских 
свезака, Барањских српских 
свезака, као и многа друга 
издања која сведоче о срп-
ско-мађарским културним 
везама.

Поред писане речи, про-
мовисана је и музичка ба-
штина Срба у Мађарској. На 
заједничком штанду Срба и 
Грка била су изложена и 
бројна музичка издања, која 
сведоче о лепотама право-
славног литургијског пева-
ња, а понуђени су и дискови 
са фолклорним садржајем.

У јавној презентацији срп-
ског фолклора учествовао је 

КУД „Банат” из Деске, чији су чланови 
публици дочарали лепоте српских на-
родних игара, музике и песме. Млађи 
су извели „Игре из околине Лесков-
ца”, док је извођачка група предста-
вила „Игре из Ибарског Колашина”. 
Играчи и музичари „Баната” поздра-
вљени су аплаузима, а успели су да 
придобију и нове заљубљенике у срп-
ски фолклор.

Боривој Рус, председник Сегедин-
ске српске заједнице, истакао је за 
СНН да ће ова заједница и убудуће 
излазити у сусрет организаторима 
„Недеље књиге”. Ова приредба пред-
ставља добру могућност за промови-
сање дела српске културе у Мађар-
ској. Иако је било нешто мање купаца 
него раније, значај ове манифестаци-
је почива на представљању и промо-
висању богате културе српског наро-
да.

Са руководиоцима Библиотеке 
„Шомођи” договорен је наставак са-
радње. У овој установи се води брига 
о српским издањима, а запослени су 
увек спремни да изађу у сусрет при-
ликом одржавања програма сегедин-
ских Срба у овој централној градској 
библиотеци, која се налази на Тргу 
„Дом”.

П. М.

Српски штанд посетио је и амбасадор БиХ Алексан-
дар Драгичевић

У фолклорном делу програма учествовао је КУД „Банат” из Деске
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Театарски фестивал ПОСТ у Печују

Новосадско позориште 
извело представу „Гупи”

У Печују је у току традиционални 
програм ПОСТ – „Земаљски су-
срети позоришта”. Ова позната 

културна манифестација сваке годи-
не доводи у административно седи-
ште Жупаније Барања врхунска теа-
тарска друштва не само из Мађарске, 
већ и из иностранства, а по значају 
бисмо је могли упоредити са ново-
садским „Стеријиним позорјем”.

Посебно радује да је представа 
„Опера ултима” и „Банк Бан”, дошло 
до реализације трећег узастопног го-
стовања Новосадског позоришта – 

Újvidéki Színház у Печују, на овогоди-
шњној смотри позоришних ансамба-
ла. Новосађани су се печујској публи-
ци представили 11. јуна, и то предста-
вом „Гупи” руског аутора Василија 
Сигарјева. Комад је режирао Ђерђ 
Херњак, и он представља неку врсту 
трагикомичног заплета, у којем је 
главна тема љубав, или тачније, њен 
недостатак.

Наступ Новосађана публика је до-
бро примила, а фестивал је свечано 
затворен 18. јуна.

П. М. 

Српски културни центар у Пули приредио изложбу пештанског уметника

Истарска публика упознала слике Милана Ђурића
Изложба академског сликара и графичара из 

Будимпеште, отворена је у Српском културном 
центру у Пули. За две године постојања, та установа 

је постала водећи организатор културног живота 
наших сународника у Истри и промотер савремене 

и традиционалне српске културе

Ђ урић се истарској публици пред-
ставио сликама, графикама и 
цртежима који представљају 

део његовог богатог ликовног опуса, 
а изложбу је отворио Милан Рашула 
директор Српског културног центра 
у Пули. Свечано отварање садржајно 
је употпунио светски познати руски 
саксофониста Олег Кирејев.

Према речима др Ксеније Голуб 
историчара уметности и ликовног 
критичара, уметност Милана Ђурића 
карактерише нека врста надреалног 
хуманизма или обрнуто – хуманог 
надреализма. Он описује дубока 
људска осећања у фројдовском си-
стему симбола. Међу сталним моти-
вима у личној митологији Милана Ђу-
рића, главну улогу имају супротно-
сти универзалне културе: мушко-
женско, човек-животиња, човек-ма-
шина, живо-мртво, дивље-питомо, 
борба-мир, друштвено и лично. Ти-
пично надреалистички моменат у 
уметности Милана Ђурића је да се 
појмови који су елементарно супрот-
ни, у његовом свету слободно мењају 
и могу да се преобразе.

Његову уметничку машту покреће 
стална трансформација ствари. Тај 
закон промене света од почетака, па 
до сада, то стално струјање и прожи-
мање је снага која покреће свет, кре-
ативност из које се рађа енергија 
стварања. То ствара јединство му-
шкарца и жене, живота и смрти, при-
роде и цивилизације, односно мири 
ове појмове који на први поглед делу-
ју неспојиви. Због тога Милана Ђури-
ћа занима све што се креће, што је у 
покрету и што има везе са кретањем.

Његови стални мотиви су, према ви-
ђењу Ксеније Голуб, машине, превозна 
средства, сат, точак, пут и, наравно, 
изнад свега човек који се не предста-
вља случајно преко својих удова. При-
ликом представе људског бића, осим 
удова он радо наглашава на пример 
уста, зубе и језик, који су наши главни 
инструменти комуникације. У циљу 
динамике, често се служи репетици-

јом, чији су најједноставнији облик 
пруге. Важна тема његове уметности 
је време, односно прошлост. Једна од 
манифестација тога је алузија на про-
шлост српске заједнице у Мађарској. 
То су првенствено мотиви који нас 
упућују на сеобе, барокне цркве, на-
родну музику. Насупрот колективном 
времену, у неким моментима се поја-
вљује и лично време, лична прошлост. 
Један од типичних елемената компо-
зиције Милана Ђурића је и текст ут-
кан у композицију, који води порекло 
још из француске авангарде.

Натписи уводе једну нову димен-
зију у дати ликовни систем. У случају 
Ђурића, они представљају лично ис-
куство, искрену и збуњујуће блиску 
дефиницију осећања. Те изјаве, мимо 
своје поетичности, својом непосред-
ношћу и дужином, заједно са другим 
елементима ликовности указују на 
утицај стрипова, односно поп култу-
ре.

Сумирајући своје утиске, др Ксе-
нија Голуб истиче да Ђурићеву ства-
ралачку пажњу занимају: место, по-
стојање, и моћ опстанка човека, у 
стално променљивом свету који га 
окружује. Ово је најсажетије и најбо-
ље успео да прикаже у свом делу 
под насловом „Породица”, која је не-

ка врста иконичког приказа 
интиме. Универзалну снагу 
овом делу даје хуманост 
Ђурићеве уметности, која је 
успела да се уздигне изнад 
надреализма, каже ова кри-
тичарка.

Према речима запосле-
них у Српском културном 
центру у Пули, за њих је ве-
ома битно повезивање и 
остваривање сарадње са 
сличним центрима у Србији 
и земљама у региону и дија-
спори, као што је сарадња 
са СКЦ-ом у Будимпешти, 
Старој Пазови и Горњем Ми-
лановцу, коју већ остварују. 
Она пружа могућност ме-
ђусобне размене културних 
програма и идеја у трима 
земљама.

СНН

ВИДЉИВИ 
РЕЗУЛТАТИ ЗА ДВЕ 

ГОДИНЕ РАДА
Иако је Српски културни центар 

у Пули отворен тек пре две годи-
не, у присуству високих функцио-
нера Србије и Хрватске, он је до 
сада остварио завидне резултате. 
Мала, али веома уиграна екипа на 
челу са Миланом Рашулом, дирек-
тором ове институције, редовно 
организује изложбе, књижевне ве-
чери, креативне радионице, а то-
ком школске године и часове пра-
вославне веронауке које држи 
отац Горан Петровић, парох пул-
ско-перојски. Према речима го-
сподина Рашуле, Српски културни 
центар тежи да што више буде ин-
тегрисан у сва културна дешава-
ња у Пули, у чему и успева, а о то-
ме говоре и чињенице да је оства-
рена сарадња са Филмским фе-
стивалом у Пули, као и Сајмом 
књига у Истри, који су међу нај-
значајнијим културним дешавањи-
ма у Хрватској.
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Представљена студија доц. др Горана Васина

Патријарх Георгије Бранковић и његово доба
П осле поздравне речи Петра Ла-

стића директора Српског ин-
ститута, који је овај скуп орга-

низовао у сарадњи са Српском само-
управом у Будимпешти и Српским 
културним клубом, о књизи је детаљ-
није говорио др Нинковић.

– Аутор је прегладао сву реле-
вантну архивску грађу, која 
говори о патријарху Георги-
ју Бранковићу и његовом 
добу у архиву Српске ака-
демије наука и уметности у 
Сремским Карловцима. Ту 
је и периодика, односно но-
вине, које су у то време из-
лазиле, из којих боље може 
да се осети дух времена. 
Аутор је умео добро да 
уклопи ова два извора и да 
да реалну и рационалну 
оцену о патријарху Георгију 
Бранковићу и његовом добу. 
У то време, када су патри-
јарси били и политичари, ва-
жно је било о њима дати 
стварну слику. У књизи је 

реално описано како се ме-
њао однос патријарха пре-
ма многим политичким пи-
тањима и како се мењала 
његова позиција у српском 
народу. Кроз динамику су-
коба, посматра се и динами-
ка српског народа – иста-
као је промотер књиге.

Аутор књиге доц. др Горан 
Васин, публици је прибли-
жио лик и деловање патри-
јарха Георгија Бранковића, 
који се црквом и политиком 
бавио 45 година, био учесник 
свих црквено-народних са-
бора и дугогодишњи сарад-
ник и пријатељ Светозара 

Милетића. Према речима аутора ове 
студије, очигледно се ради о лично-
сти која никога није остављала равно-
душним, личности изразите социјал-
не интелигенције.

– Осам година је провео као вла-
дика у Темишвару, да би био изабран 
за карловачког митрополита патри-
јарха и ту дужност је обављао 17 го-
дина, од 1890–1907. године. Његово 
доба је епоха слабости, епоха пропа-
дања српских политичких елита, али 
великог уздизања Карловачке митро-
полије, која под патријархом Бранко-
вићем доживљава своје златно доба. 
Обнављао је и посвећивао цркве и 
манастире и посебно улагао у Срем-
ске Карловце – истакао је др Васин.

Он се осврнуо и на недостатак ба-
зичних информација о Карловачкој 
митрополији, који га је приморао да 
проведе много времена у Карловци-
ма у сортирању архивске грађе. Ве-
лики број података за своју студију, 
успео је да покупи и из архива Бу-
димске епархије.

К. П.

У просторијама библиотеке Самоуправе Срба 
у Мађарској, доцент на Филозофском факултету 

у Новом Саду др Горан Васин, представио 
је своју књигу о значајној личности српске историје, 

а на промоцији је учествовао и историчар, 
др Ненад Нинковић

Учесници промоције у Будимпешти

Школска лектира на позоришним даскама

Времена се мењају – проблематични карактери остају
После недавне представе београдског Народног 
позоришта „Родољупци”, која је изазвала опречна 

мишљења, љубитељима позоришта у мађарској 
престоници указала се прилика да се поново сретну 
са Јованом Стеријом Поповићем, овога пута преко 

његовог „Кир Јање”

З а разлику од „Родољубаца” које 
смо у Будимпешти видели у дра-
стично измењеној верзији, глу-

мачки ансамбл из Београда „Окрет 
театар” нам је „Кир Јању”, једну од 
најпопуларнијих Стеријиних предста-
ва, донео у класичној интерпретацији.

Наступили су Марко Николић, у 
улози Кир Јање; Данијела Танасковић 
као Јуца, његова жена; Марија Ћера-
нић, њихова кћерка Катица; Милан 
Вранешевић, у улози Мишића, нота-
роша и Никола Крнета, носилац две 
улоге – Кир Диме и чича Пере, кућ-
ног слуге.

За нешто више од сат времена, ко-
лико је трајала представа, изврсни 

глумци су представили живописне 
ликове, којима је Стерија описао ста-
ње у тадашњем друштву, али и исме-
јао проблематичне карактерне осо-
бине људи, универзалне и присутне у 
сваком времену. Изврсну глуму су 
допуњавале креативно осмишљена 
сценографија и оригинална музика. 
Занимљиво је да су представу режи-
рали сами глумци, који су урадили и 
костиме и аранжирали музику.

„Окрет театар” је позоришна трупа 
основана 2012. године, са жељом да 
својим представама деци и младим 
људима приближи свет лектире. Глав-
ни пројекат групе је „Театар лектире”, 
који започиње сценском поставком 

„Кир Јање”, а у плану је поставка и 
других занимљивих дела из програма 
школске лектире. Трупу чине дипло-
мирани глумци са искуством стече-
ним кроз бројне остварене улоге у 
позориштима: „Бошко Буха”, Позори-
ште на Теразијама, Југословенско 
драмско, Народно позориште, Ма-
дленијанум, као и у серијама, дечјим 
телевизијским програмима и играним 
филмовима.

Ова симпатична позоришна трупа 
унела је освежење, изазвала гласан 
смех и велики аплауз у препуној по-
зоришној сали Културног и докумен-
тационог центра Срба у Мађарској.

У Београду је веома популарно да 
се формирају позоришне трупе „без 
куће”, које праве представе без вели-
ких улагања, а које у договору са не-
ким од позоришта, могу да буду по-
стављене и на њиховим сценама. „Кир 
Јања” је до сада извођен двадесетак 
пута у Србији и ван њених граница, а 
изазвао је позитивне реакције публи-
ке и доживео велику популарност. У 

плану овог театра је извођење и дру-
гих класичних дела, али и модерних, 
као што је „Балкански шпијун” Душка 
Ковачевића, који је, такође, у програ-
му школске лектире.

Марко Николић, који је својом бес-
прекорном глумом изврсно дочарао 
лик Кир Јање, о овом лику у дана-
шњем времену каже: – Кир Јања као 
лик, односно тип карактера је уни-
верзалан. Стерија је, исто као и Моли-
јер у „Тврдици”, указао на те његове 
лоше карактерне особине, које поје-
дини људи носе у сваком времену. 
Похлепа, себичлук, тврдичлук су по-
мало карикирани, како би људи изву-
кли поуку да не треба такви да бу-
ду – објашњава Марко Николић.

Гостовање „Окрет театра” отвори-
ло је и нове могућности сарадње са 
Српским позориштем из Мађарске и 
преговори са Миланом Русом, дирек-
тором овог позоришта, већ су започе-
ти.

К. П.

„КИР ЈАЊА” И МЕЂУ 
ДЕШЧАНИМА

Према речима глумца Марка 
Николића, једноставна сценогра-
фија чини представу „Кир Јања” 
лако преносивом и у мања места, 
па су је тако недавно одиграли и у 
Десци.

– Били смо одушевљени реак-
цијом и бројем гледалаца, који су 
дошли и из околних места, и ис-
пратили нас са великим аплаузом. 
Овим путем желим да се захвалим 
и Дешчанима и домаћинима из Бу-
димпеште на дивном гостоприм-
ству, које је остварено уз велику 
помоћ господина Љубомира Алек-
сова – истакао је наш саговорник.

Глумци из Београда и део публике на сцени Српског позоришта у Мађарској
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баштина

животни стилКако унапредити пословни живот

Бављењем послом за који нисте едуковани – штетите и себи
  Превише обећавате, 

премало испуњавате
Чак и да јесте квалификовани, али 

вам се догоди да уверавате послодав-
ца да напредујете у великој мери, а 
знате да нема шансе да задатак завр-
шите у предвиђеном року, изгледаћете 
веома лоше. Немојте се изненадити 
уколико добијете отказ зато што ништа 
од свега онога што сте рекли да ћете 
обавити – нисте обавили, пише Форбс.

 Негативна енергија
Ангажовани сте да бисте свом ди-

ректору и тиму с којим сарађујете 
олакшали посао, а не да бисте га отежа-
ли. Особе које константно шире нега-
тивну енергију у свом радном окруже-
њу, жале се на колеге и кукају да је по-
сао претежак или да морају да ураде и 
посао који заправо није њихова обавеза, 
заправо само компликују живот свима 
око себе. Они који компликују посао 
свом директору на овај начин обично су 
први који „оду”. Неће дуго сви пристаја-
ти да око вас иду на врховима прстију 
само да вас не би изнервирали.

 Досађивање другима
Уколико стално позивате колеге на 

излазак или их задржавате да би што 
дуже ћаскали с вама, можда чак крши-
те и правила компаније у којој радите. 
Погрешно је да претпостављате да је 
ваше понашање на месту само зато 
што и други то раде. Оваква врста по-
нашања често је оно што менаџери ис-

користе да утемеље своје мишљење о 
лошем радном учинку неког од запо-
слених.

  Недостатак социјалне интели-
генције

Знамо да неко не може бити отпу-
штен само зато што није у стању или не 
жели да буде љубазан према колегама, 
али оно што веома смета људима је 

кад се баш нимало не трудите да то по-
правите. Уколико апсолутно јасно ста-
вљате до знања да вам је неко досадан 
или вас иритира, а оно што говори да је 
невероватно глуп, и то ће доћи на на-
плату у неком тренутку. Наступ којим 
јасно омаловажавате друге, прекида-
ње саговорника када покушава да из-
несе свој став, и генерално гледање на 
све с висине, показују да имате недо-

статак социјалне интелигенције, а такве 
особе често морају да потраже нови 
посао.

  Злоупотреба имовине органи-
зације

Многи не размисле двапут пре него 
што понесу канцеларијско паковање 
папира за штампање кући или употребе 
фирмин налог да би брже завршили не-
ки приватни административни посао. У 
очима вашег послодавца у питању је 
крађа и ништа друго. Злоупотреба вла-
сништва фирме је кривично дело чак и 
уколико није у питању велика матери-
јална штета. Уколико сте ухваћени на 
делу, ваш послодавац има непобитни 
аргумент да вас отпусти. Лако је оправ-
дати давање отказа запосленом због 
крађе.

 Обраћање у заједничко име
Ово не подразумева само слање не-

ауторизованих саопштења за штампу 
или отварање твитер налога компани-
је. Већина људи већ зна да се због ова-
квих ствари лети с посла. Али уколико 
одговорите на питање новинара који 
вам је на брзину подметнуо микро-
фон пред лице, или уколико износите 
своје мишљење онлајн представљају-
ћи се као запослени те компаније – 
то, такође, није прихватљиво. Многи 
такве поступке тумаче као изношење 
ставова компаније, чак и кад ваша на-
мера није била таква, али отказ би био 
оправдан. 

Ако одлучите да прихватите посао за који знате да 
нисте квалификовани, таква одлука обиће вам се о 
главу кад-тад. Оног тренутка када сте прихватили 
посао, подразумева се да сте дали једно обећање, 

иако га нисте изговорили: да обећавате да сте 
способни да испуните све обавезе које ваш нови 

посао подразумева

С рећом, крвопролиће је избег-
нуто. Генерал је послушао њи-
хове захтеве. У нади да ће 

успети да их потпуно смири, позва и 
капетана Остоју, брата Јована Теке-
лије. Остоја је био упоран у тврдњи 
да Јоаникије не поседује ни синђели-
ју патријарха, нити патент Његовог 
царског величанства. Барон Салцер 
га је уверавао да ће у најкраћем ро-
ку испитати ситуацију, али је пре то-
га неопходно да што пре умири свој 
побуњени народ. Остоја прихвати ис-
пружену десницу.

Дворски ратни савет је дошапнуо 
Салцеру да се без преке потребе не 
упушта у црквене размирице и афере 
шизматичких Раца. Није прошло мно-
го, а страсти, на опште задовољство, 
спласнуше. Свештеници су пуштени 
на слободу, а Јован Текелија Поповић 
и епископ Јоаникије Мартиновић се 
привидно измирише. Но, и то беше 
краткотрајно. О томе најбоље сведо-
че и очајне реченице писма арадског 
дијецезана из 1715. године упућене 
карловачком митрополиту Вићентију 
Поповићу-Хаџилавићу: „И кад би при-
несао моју тужбу пред лицем сабору, 
што подносим од проклетога Текели-
је, мислим да бисте и ваше светитељ-
ство и ваш сабор честни сажалили 
каково безчастије и напаст подносим 
од безстиднаго и бездушнаго пса Те-
келије, које дело његово хоћу предја-
вити с добром сведочбом где ће по-
треба бити.”

Текелија се присети и тога 
како га је при последњем су-
срету изненадио чврст загр-
љај епископа Исаије Ђакови-
ћа, чему се није надао после 
свега што се међу њима све 
збило. Беше то око празника 
Сретења Господњег 1708. го-
дине. Текелија је само због 
неких неодложних својих 
послова морао да посети 
митрополита Ђаковића. Сне-
гом украшени манастир 
Крушедол учинио му се бај-
ковитим, као да су га виле 
подигле.

Његово преосвештенство 
му је натенане говорило о 
недавно одржаном Сабору 
српских сталежа.

Управо на дан Светог Јо-
вана 1708. године, у манасти-
ру Крушедолу, у храму Бла-
говештења Пресвете Богоро-
дице, где је почивао и патри-
јарх Арсеније, обављен је из-
бор новог српског митропо-
лита. Пре тога је одржан са-
бор на којем су се сјатили 
многи угледни представници 
црквеног, војничког и гра-

ђанског сталежа. Царски комесар 
Христијан Гаријен је на самом почет-
ку поздравио присутне српске прваке 
и саопштио захтеве Двора.

Епископи: Исаија Поповић, Стефан 
Метохијац, Атанасије Љубојевић, Со-
фроније Подгоричанин и Вићентије 
Поповић били су задовољни сазива-
њем сабора, јер су очекивали да ће 
после овог важног заседања српски 
народ, најзад, успети да учврсти и 
оживи старе привилегије.

Пуковници Хаџи-Мојсије Рашковић 
и Вулин Илић, те пештански капетан 
Хаџи-Манојло Николић, пажљиво су 
слушали сваку изговорену реч. Сви су 
били свесни важности овог историј-
ског догађаја.

Према раније утаначеном догово-
ру, за новог митрополита изабран је 
епископ Исаија Ђаковић, иако се до 
избора никада није лако долазило. 
Митрополит је Текелији у поверењу 
саопштио како је током минуле 1707. 
године начуо да се у бечком Двору 
шушка о постављању неког унијат-
ског монаха непознатог порекла на 
чело овдашње Српске православне 
цркве. Сазнавши за то, Исаија се бур-
ним тоном писмено обратио цару Јо-
сифу, подсетивши га на раније дате 
Привилегије, потврђене његовим пот-
писом и печатом покојног ћесара Ле-
ополда. Недуго потом, до руку вла-
дике Исаије, нимало случајно, стигао 
је напис у којем се српски народ, пра-
вославна црква и конфесија, као и он 
лично, жестоко опањкава и понижа-
ва. (…)

Драгомир Дујмов

Јован Текелија и епископ Јоаникије Мартиновић се 
привидно измирише. Но, и то беше краткотрајно. О 

томе је био извештен и карловачки митрополит 
Вићентије Поповић-Хаџилавић

Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (16)

Привидно измирење племића и епископа

Вићентије Поповић-Хаџилавић
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невен

У Српској школи завршени матурски испити

Матуранти успешно пребродили испит зрелости

В еома топло време није било на-
клоњено матурантима који су 
од 21. до 24. јуна полагали усме-

ни део испита зрелости у Српској 
гимназији „Никола Тесла” у Будимпе-
шти. Али, упркос томе, већина је да-
вала тачне одговоре из десет школ-
ских предмета.

На опште задовољство, усмени део 
матуре је прошао без икаквих смет-
њи и сви матуранти су успешно поло-
жили. Ове године је педесет три кан-

дидата полагало матуру. Тако велики 
број пријављених матураната у исто-
рији Српске школе још није забале-
жен, па је масовност била разлог што 
је усмени део матуре трајао четири 
дана.

Директорка школе др Јованка Ла-
стић и председник матурске комиси-
је др Никола Ластић, предавач на Ви-
шој школи за васпитаче, 25. јуна су у 
наставничкој канцеларији честитали 
свима успешно положене испите.

Општу похвалу матурске комисије 
добили су: Невена Богићевић, Теодора 
Родић, Димитрије Бугарин, Тина Чо-
рић, Дарија Марковић, Тамара Зелић 
и Петар Марић. Предметну похвалу из 
српског језика и књижевности добили 
су Филип Недељков, Лидија Мурињи, 
Јована Богдановић, Александра Фица, 
Душан Поповић, Димитрија Станишић, 
Ана Мотика, Ивона Чолаковић. Из 
историје су похваљени Петра Јовано-
вић, Андреј Ђерђ, Димитрија Стани-

шић и Душан Поповић. Из мађарског 
језика и књижевности истакнути су 
Дорис Нехез, Вучић Балинт Божовић, 
Лидија Мурињи. Предметну похвалу 
из мађарског као страног језика доби-
ли су Маја Илић, Милан Грк, Марина 
Вукобрад, Ивона Чолаковић, Стојан 
Матић, Јована Богдановић, Лидија Му-
дрински, Јелена Живановић и Дими-
трија Станишић. Из енглеског језика 
похваљени су Ивона Чолаковић, Фи-
лип Клози и Владимир Видаковић-
Хаднађ. Из народописа предметну по-
хвалу су заслужили Наташа Мартино-
вић, Алекса Милић, Анђела Болесни-
ков. Из ликовне културе похваљена је 
Ана Мотика. Из физичког васпитања 
добили су похвалу Александра Фица, 
Милан Предолац и Јелена Живановић.

Председник матурске комисије је 
посебно нагласио да је ове школске 
године, из енглеског језика, на вишем 
степену, матурски испит положило 14 
ученика, од којих 13 са одличним 
успехом.

У име матураната, на крају се сви-
ма захвалила Невена Богићевић, која 
је са својим другарицама и друговима 
у знак пажње председнику матурске 
комисије предала пригодне поклоне.

Д. Д.

Како у Ловри оцењују минулу школску годину

Рад на усвајању српског језика не престаје ни лети
За ученике и просветаре Српске основне школе у 
Ловри, која функционише као подружна установа 

будимпештанске Српске школе „Никола Тесла”, 
последњи радни дан у овој школској години био је 

15. јун, када је одржана и пригодна свечаност

П оводом успешног завршетка 
школске године, у Ловри је 
припремљен програм за роди-

теље ђака, баке и деке, на којим су 
школарци извели неколико рецитаци-
ја и две једночинке: „Шаптача” и „Цр-
венкапицу”. Том приликом присутни-
ма се обратила директорка школске 
установе др Јованка Ластић, која је 
сумирала прошлу годину и пожелела 
ученицима пријатан распуст.

Учитељица Софија Иванов, руково-
дилац Српске школе у Ловри, подсе-
тила је ђаке и њихове родитеље на 
најважнија дешавања током протекле 
школске године, говорила о резулта-
тима и у име колектива и захвалила се 
на успешној сарадњи. Уједно их је 
подсетила на предстојеће кампове и 
пожелела свима да што лепше прове-
ду летњи распуст.

Ово је била прилика и за свечану 
поделу сведочанстава и диплома, од-
носно похвалница за добро учење, 
примерно владање и за ваннаставне 
активности. После програма, присут-
ним родитељима је пружена могућ-
ност да поразговарају са директор-
ком школе о будућим плановима те 
установе.

Учитерљица Софија Иванов је за 
наш лист истакла да су у следећу 
школску годину у Ловри уписана че-
тири првака, а да ће у петом разреду 
школовање наставити двојица учени-

ка. Она напомиње да је у припреми 
једнонедељни „дневни камп” за уче-
нике ловранске школе, чији је циљ 
увежбавање српског језика, а плани-
ран термин је средина августа месеца.

– Деца су ове године научила мно-
го, напредовала су у знању српског је-
зика, јер се много и радило. Што се 
тиче родитеља, они су нам много по-
магали. Похвалила бих изузетно до-
бру сарадњу ловранске и будимпе-
штанске школе, која се огледа и у 
бројним нашим посетама. Током целе 
године смо били много пута у Пешти 
и одазвали смо се свим позивима које 
смо добијали од колега. Наравно, 
имамо добру сарадњу и са нашим за-
бавиштем у Ловри, тако да смо и са 
њима имали низ успешних програма и 
излета – рекла нам је госпођа Иванов.

Она с поносом истиче учешће на 
такмичењу у рецитовању, на Сусре-
тима дечјих драмских радионица, а 
ловранска деца присуствовала су и 
дочеку Деда Мраза, Божићном про-
граму, празновању Светог Саве и ма-
скенбалу.

Учитељица Јелена Вукајловић-Кра-
ус је за наш лист истакла прошлого-
дишњи наступ дечје фолклорне гру-
пе на РТС-у у Београду, у емисији Ср-
бија на вези. Како нам је рекла, ово је 
била и једна сјајна екскурзија, јер су 
малишани том приликом упознали и 
знаменитости Београда.

– Од наших планова успели смо 
скоро све да остваримо. Угостили 
смо два пута путујуће позориште из 
Сегедина. У овим представама су на-
ша деца веома уживала, пошто су би-
ле интерактивне и веома интересант-
не за њих – каже госпођа Вукајло-
вић-Краус.

Она истиче да због малог броја де-
це, ове школске године није било мо-
гућности за часове пливања, али као 
новитет су, два пута недељно, одржа-
вани часови енглеског језика. Позвали 
су у госте децу из другог разреда 
ОШ „Никола Тесла” и њихову посету 
очекују почетком следеће школске 
године.

– Имамо добру сарадњу са колега-
ма из Будимпеште. Наше посете глав-

ном граду су од велике користи, по-
што имамо прилике да нашу децу 
упознамо и са знаменитим местима 
наше метрополе. Са децом одлазимо 
често и у природу. У Ловри имамо ја-
ко много могућности, и често идемо 
да бисмо посматрали како се развија-
ју биљке, којих врста птица има на на-
шем пашњаку и слично. Са дечјом 
фолклорном групом учествовали смо 
на свим манифестацијама у Ловри, а 
били смо и у суседним местима. Из-
двојила бих мањински фолклорни 
фестивал у Српском Ковину, наступ у 
Иванчи, а за 10. јул смо добили позив 
за наступ поводом храмовне славе у 
Стоном Београду – истиче учитељица 
Јелена Вукајловић-Краус.

П. А.
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ИНФО СЕРВИС

ДЕЧЈИ ФОЛКЛОРНИ КАМП 
У СЕНТАНДРЕЈИ
Од 7. до 13. августа 2016.

У организацији Српског културно-уметничког друштва 
„Табан” и Српске самоуправе V кварта, у Сентандреји се 
по први пут организује Дечји фолклорни камп. За учешће 
се могу пријавити деца од 7 до 12 година старости. 
Заједно са васпитачима, деца ће бити смештена у кампу 
„Pap sziget” у Сентандреји. Рок за пријаву је 29. јун 2016. 
године. Уплата учешћа: 15.000 фт.

Молимо да пријаве доставите на адресу: Tabán Szerb 
Folklórcentrum Egyesület, 1074 Budapest, Rózsák tere 6-7 
или на имејл адресу: info@kudtaban.hu

Информације можете добити од Душана Вуковића (+36 
30 382 01 61) и од Аните Накић-Вуковић (+36 30 369 97 28).

Српскe православнe црквенe општине у Сегедину и 
Десци, Сегединска месна српска заједница и народносна 

самоуправа организују

ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
У МАНАСТИР ГРАБОВАЦ

На петровданско саборовање – 17. јула 2016.
Можете се пријавити код следећих активиста: 

о. Павле Каплан  (+36 30 484 8778); 
о. Светомир Миличић (+ 36 70 601 9026); 

Боривој Рус: (+36 20 370 3317); 
Јелена Фаркаш: (+36 20 952 0128).

Трошкове путовања од 2000 форинти по особи, 
уплатити приликом пријављивања. Пријаве се примају до 

10. јула 2016. године.
Путовање се може реализовати уколико је најмање

15 особа заинтересовано за ходочашће.

KAMП СТАРИХ ЗАНАТА 
У ЛОВРИ

Од 10. до 17. јула 2016.
У Ловри, на Чепелској ади, и овог лета биће одржан 

камп за децу школског узраста, која желе да се упознају 
са старим занатима. Многе од тих делатности већ 
ишчезавају, па је ово прилика да се млади упознају и, 
можда, продуже традицију израде појединих производа 
на традиционалан начин.

Удружење за очување културе и традиције из Ловре и 
Радионица „Извориште” из Београда, позивају ученике 
основних и средњих школа да се пријаве за учешће на 
кампу.

Уплата за учешће је 5000 форинти. Трошкове превоза 
сносе учесници.

Рок за предају пријава је 17. јун 2016. године.
Све додатне информације можете добити путем 

имејла: lovrakamp@gmail.com или на телефоне: +36 70 
319 34 62, +36 30 925 07 59

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА
Културног и документационог центра Срба у Мађарској

Самоуправа Срба у Мађарској расписује конкурс за ди-
ректора Културног и документационог центра Срба у Ма-
ђарској.

I – Правни однос и задаци директора
- Директор се по параграфу § 208. Закона о радним одно-

сима (I Закон из 2012. године) сматра за позицију руководи-
оца, а председник Самоуправе Срба у Мађарској према ру-
ководиоцу институције врши права послодавца, осим права 
о раскиду радног односа што је у делокругу Скупштине Са-
моуправе Срба у Мађарској.

- Директор ступа на посао 12. септембра 2016. године, а 
радни однос се заснива на одређено време од 5 (пет) годи-
на.

- Карактер радног места: недељно 40 сати у пуном рад-
ном времену.

- Место обављања посла: 1065 Будимпешта, улица Нађме-
зе бр. 49. приземље бр. 3.

- Лични доходак и остале субвенције: Према одлуци 
Скупштине ССМ о систему личних доходака и субвенција.

- Делокруг, односно важнији задаци директора:
• руковођење и функционисање институције,
• опште заступање институције,
• управљање и организовање извршавања јавних задатака 

и основне делатности институције.

II – Услови конкурса
• висока или виша школска спрема (факултет или виша 

школа),
• искуство од најмање 3 године на позицији руководиоца 

у области културне делатности,
• мађарско држављанство, агилност у раду, потврда да 

није кажњаван,
• знање српског језика на нивоу матерњег језика,
• поседовање возачке дозволе.

III – Документи који се прилажу уз конкурсну прија-
ву

• фотокопије потврда о завршеној високој или вишој 
школској спреми (диплома, језички испит, итд.),

• потврда да није кажњаван (не старија од 30 дана),
• стручна биографија кандидата, на српском језику,
• материјал о концепцији рада у вези руковођења инсти-

туцијом, стратешке замисли (на српском језику) од 5 до 10 
страница,

• изјава кандидата о томе да учесници у конкурсном про-
цесу могу да се упознају са предатим конкурсним материја-
лом, односно да се слаже са умножавањем и достављањем 
конкурсног материјала особама које ће давати мишљење и 
доносити одлуку,

IV – Поступак вредновања конкурса:
- Вредновање конкурса се врши према статуту Самоу-

праве Срба у Мађарској, према прилогу бр. 2. „Правилник о 
изборима”.

- Скупштина ССМ врши вредновање конкурса на првој 
седници после истека рока за предају конкурсних прија-
ва.

- Председник Самоуправе Срба у Мађарској врши имено-
вање директора на основу скупштинске одлуке.

V- Начин, место и рок за предају конкурса:
- Конкурсна пријава се пише на српском језику, а предаје 

се путем поште, на адресу Канцеларије Самоуправе Срба у 
Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 1055 
Budapest, Falk Miksa u.3.) или се предаје лично на Секретари-
јату ССМ (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.).

- Напомена: на коверти треба означити следеће: „Конкурс 
за директора Културног и документационог центра Срба у 
Мађарској”.

- Рок за пристигнуће конкурса (у канцеларију): 22. август 
2016. године

VI- Информације у вези конкурса
Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској, др Јадранка 

Гергев шеф канцеларије, или Вера Пејић Сутор председница 
ССМ.

Тел: 06 1) 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu

VII – Конкурс се објављује у следећим медијима:
- Веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.

szerb.hu)
- Српске недељне новине



(Напомена редакције: с обзиром да је реч о званичном 
документу Самоуправе Срба у Мађарској, текст конкур-
са, на захтев Канцеларије ССМ-а, објављујемо у оригинал-
ној верзији, без уобичајених лекторских интервенција) 
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Свети Јован Претеча – заштитник кумства и побратимства
„Мени не треба злато, браћо моја, моје злато сте ви. 

Јер не живим и не говорим ја за ваше злато, 
него за вас. Ваша праведност је злато, којом 

ви плаћате речи моје”, говорио је 
Свети Јован Крститељ, чије рођење 

Српска православна црква и верници славе 7. јула

У з Христово и Богороди-
чино, рођење Светог Јо-
вана Претече је једно 

од три света рођења која 
празнује Црква. Он је био је-
дан од пророка јеврејских 
Назарећана.

У календару Српске пра-
вославне цркве, Светом Јова-
ну се чини помен три пута 
годишње и то, осим Ивањда-
на, још и 20. јануара – Сабор 
Светог Јована Крститеља – 
Јовањдан, као и 11. септем-
бра – Усековање главе Све-
тог Јована Крститеља.

Свети Јован Крститељ ро-
ђен је шест месеци пре Хри-
ста, 7. јула, и зато је назван 
Претеча, јер је људе припре-
мао за долазак Спаситеља. 
Крститељ је на дан Богоја-
вљења у реци Јордан крстио 
Господа Исуса Христа и зато 
је црква дан по Богојављењу 
посветила његовом спомену. 
Шест месеци пре свог јавља-
ња у Назарету Пресветој Бо-
городици, првосвештенику 
Захарији у јерусалимски 
храм се јавио арханђео Га-
врило.

Пре него што је објавио 
чудесно зачеће Богородице, 
анђео је објавио зачеће већ 
старе и бездетне Јелисавете, 
жене Захаријеве, који није одмах по-
веровао у речи анђела Гаврила. Он је 
зато остао нем све до осмога дана по 
рођењу детета. Тада је при обрезива-
њу и давању имена, Захарије 
на дашчицу написао: „Јован 
му је име”. И тада се Захари-
ју отворише уста, језик му 
се разреши и поче говорити 
благосиљајући Бога.

Попут многих хришћана 
који су страдали на путу Го-
сподњем и Свети Јован је по-
сечен у време цара Ирода.

Према предању, јеванђе-
лист Лука је желео да пре-
несе Јованово тело из Севе-
стије у Антиохију, али је ус-
пео да пренесе само леву 
руку. Рука је у Антиохији чу-
вана до X века, а после је 
пренета у Цариград, одакле 
је нестала у време Отоман-
ске империје. Десна рука Јо-
вана Крститеља, којом је кр-
стио Господа, чува се као 
највећа реликвија (уз део Ча-
сног крста и мошти светог 
Петра Цетињског) у Цетињ-
ском манастиру.

Свети Јован Претеча и Кр-
ститељ једна је од најче-
шћих крсних слава у Срба, а 
слави се и као дан кумстава 

и побратимстава. У црквеном кален-
дару обележен је црвеним словом, 
што значи да спада у ред заповедних 
празника.

Ивањдан се одувек сматрао зна-
чајним празником и за њега је био 
везан читав низ обреда. Вече пред 
Ивањдана девојке су брале ивањско 
(жуто или црвено) и петровско (пла-
во) цвеће, стављале га на једно ме-
сто, а затим од тог цвећа плеле вен-
це које су потом стављале на све 

зграде, торове, врата, њиве, 
ливаде, па и на крст у селу. 
Сматра се да ивањдански 
венци представљају Сунце. 
Да је овај празник везан за 
Сунце и његово кретање 
сведочи и обичај паљења 
ивањданских ватри, које су 
летњи пандан бадњачким 
ватрама. Вече пред Ивањ-
дан палиле су се лиле и об-
носиле око кућа, зграда, 
њива, торова, па чак и око 
читавог села, чиме се ства-
рао магијски ватрени круг у 
који не могу да продру зле 
силе.

Ивањско цвеће петрањско,
Ивањско цвеће рујано,
Петрањско цвеће плаветно!
Иван га бере те бере,
Петар га плете те плете.
Иван га бере те бере,
Даје га брату до себе
Свом млађем брату Kоледу.
Дајући брата мољаше:
„Ај мио брате Kоледо!
Ево ти цветак мој дајем
Чувај га дивни Kоледо.
Чувај га па га сачувај
До мога чудна рођења
До твога страшна умрења
Умрења брата Kоледа
Старијег брата Божића,
Синова старог Сварога.”
Петар ми цветак примаше,

Петар ми венац вијаше
Па вели брату Kупалу:
„Ој мио брате Kупало,
Старији брате Иване, Примам ти цветак и живот

До мога страшног умрења
И нашег брата рођења
Рођења младог Божића
Сина нам старог Сварога.”

Ова песма везана је за један од 
два кључна тренутка везана за годи-
шњи циклус Сунца, за летњу дугод-
невицу, када је Сунце најјаче, али по-
чиње да слаби. Брига о плодности и 
благостању подељена је између два 
божанства – Kупала и Kоледа, које у 
хришћанству замењују два свеца чи-
ји се дани празнују у јулу, свети 
Иван (Јован) и свети Петар. У перио-
ду од Божића па до Ивањдана, у 
време јачања Сунца, над плодношћу, 
која је повезана са Сунчевом светло-
шћу и топлотом, власт има Kупало, 
младо Сунце, а онда је, симболички, 
давањем цвета, предаје свом брату 
Kоледу. Након предаје живота, свог 
и живота у читавој природи, Kупало 
умире, а поново се рађа на Божић, 
када Kоледо умире и када циклус 
поново отпочиње. У песми присутан 
је утицај песама у којима је рођење 
младог Сунца поистовећено са ро-
ђењем младог бога, Сварожића, 
Свароговог сина. 

ИВАЊДАНСКИ 
ОБИЧАЈИ И ПЕСМЕ
У неким крајевима обичај је био 

да се од ивањског и петровског 
цвећа прави лутка, којој се ста-
вљао венац на главу и која се за-
тим пуштала низ реку да плови, 
при чему су певане одређене пе-
сме. Лутка се звала Мурена, Мо-
рана или Чојчоле.

Ој ти наша Мурено,
Ој ти наш мили Чојчоле!
Плови, плови низ воду
Тамо даље у море.
Kада будеш у море
Оно црно велико,
Kажи, кажи Мурено
Kажи, кажи Чојчоле!
Пливам, пливам младена,
Пливам, пливам младена
Из те земље далеке
Где но бива Kупало
И са њиме Kоледо
Оба брата једнака.
Свако добро давала,
Понајвише варења,
Сваког смока бијела.
Мене гоне девојке
Што немају момчади,
Силни вељи другова,
Што не роди та земља
Мушким плодом породом.
Већ чуди ме, ти море,
Пошљи тамо те војне
Силног цара Душана
Што јих води за море.
Деве момке желиле,
Цар јим момке не дово,
Већ одвео на војну.
Ако момке не дадне,
Све ће деве помрети,
Вишњу богу жалити.



СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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Б раћа Сељан су родом из Карловца, 
на Банији, у тадашњој Аустроугар-
ској монархији. Мирко је рођен 5. 

априла 1871. и био је геометар, истражи-
вач и атлетичар.

Године 1898. у Петрограду победио је 
у трци на 12 врста (12.810,6 метара) у вре-
мену од 60 минута. Проглашен је свет-
ским прваком у брзом и истрајном хода-
њу, после завршетка спортског путовања 
пешице од Петрограда до Париза у ду-
жини од 2760 километара који је прешао 
за 110 дана, у периоду између 13. јула и 
10. децембра 1898.

Стево је рођен 19. августа 1876. такође 
у Карловцу. Он је такође кренуо стопама 
старијег брата.

Мирко је по завршетку гимназије вој-
ни рок служио у Трансилванији, а Стево 
у Пули. Мирко се потом запошљава као 
инжењер и одлази у Будимпешту где ра-
ди на регулацији Дунава. Стево се пак вра-
ћа у Карловац и у оближњем месту Ме-
тлица ради као апотекарски помоћник. 

Мирко свој рад наставља у Петрограду 
где ради на регулацији Неве.

Мирко и Стево кренули су 12. јануара 
1899. на пут око света. За Мирка тај пут је 
трајао 15 и по година. Исте године путују-
ћи преко Египта, Судана, Јемена, Џибути-
ја и Сомалије, стигли су у Абесинију, да-
нашњу Етиопију. Одлазак у Африку није 
био случајан. Наиме, приликом Мирковог 
боравка у Русији, старији Сељан је имао 
прилику да се упозна са руским тежња-
ма да свој утицај прошире у православ-
ном свету. Абесинија је од апостолских 
времена била хришћанска царевина. У 
етиопској престоници Адис Абеби, на дво-
ру цара Менелика II, у Гиби на брду Енто-
то у еукалиптусовој шуми, браћа Сељан 

су лепо дочекана. Захваљујући подршци 
двојице утицајних руских официра, Алек-
сандра Булатовича и Николаја Леонтијева 
који су служили етиопског владара, испр-
ва су били војни инструктори дворске гар-
де. Недуго потом са Русом Леонтијевим 
одлазе у јужну покрајину, између реке 
Омо и језера Туркана. Овде је Мирко по-
стављен за гувернера, а брат му постаје 
заменик. Одмах су кренули да граде пу-
теве и мостове, а такође и железницу од 
Харере до Ђибутија. У том подручју ра-
тоборних црначких племена Бако, Куре, 
Оламци, Туркана настају његови први ет-
нографски списи. Њих двојица су први пут 
урадили мапу јужне покрајине Туркана. 
Том приликом сакупили су и 133 етно-
графска предмета: одеће, оружја, накита 
и коњаничке опреме. Своју прву афричку 
мисију окончали су 1902. године. Од ети-
опског цара су као признање за уложен 
труд и успешно обављен посао добили 
највећа одликовања. Вративши се кући, 
сакупљену и написану богату етнограф-
ску, географску, хидрографску, антропо-
географску и етнологијску грађу покло-
нили су Народном музеју у Загребу.

Браћа нису дуго могла да мирују. Већ 
следеће 1903. године Мирко и Стево Се-
љан путују за Јужну Америку и стижу у 
Рио де Жанеиро. У Бразилу су у служби 
тамошње владе истраживали токове ре-
ка, трагали за путем исток-запад, а успут 
су ступили у везу са индијанским племе-
ном Гварани. Своје проналаске и етно-
графску грађу о домороцима су објави-
ли у Аргентини. Потом су обишли зама-
ло све земље Јужне и Северне Америке. 
Обављали су етнолошка, геолошка и ар-
хеолошка истраживања. Године 1912. Сте-
во остаје у Сједињеним Државама ради 
прикупљања новца, а Мирко је кренуо у 
средишње неоткривене пределе Перуа.

Мирко Сељан је трагао за путевима ко-
ји повезују пацифичке обале источног Пе-
руа и Амазоније. По другим изворима он 
је кренуо да пронађе Гран Пајатен која је 
важила више за мит него за стварност. 
Старији Сељан је 10. априла 1913. са свега 
осморо особа кренуо у експедицију. Ме-
ђу њима је као водич била и Индијанка 
Хулијана Родригез Картахена. Касније се 
број чланова пратње повећао на седам-
наест. На њихову несрећу одабрали су те-
жи пут према кањону Хуансаначе, поред 
набујале реке Хелаче коју у том кишном 
периоду, експедиција никако није могла 
да пређе. Улогорили су се на локалитету 
Криснеха у прашуми Сан Мартина. Вре-

ме је пролазило без икакве шансе да се 
крене даље. Киша је непрестано лила. По-
лако су и залихе хране нестајале. Понеки 
су оболели од маларије. Очај је све више 
растао међу члановима пратње. Почело 
је говоркање како ће Мирко Сељан поби-
ти све који не буду наставили пут. Инди-
јанка Хуалина са којом Мирко од самог 
почетка није гајио добре односе, успела 
је да побегне из кампа. Зачули су се пуц-
њи и ту престају све информације о да-
љој судбини Мирка Сељана. Десило се то 
око 12. маја 1913. године.

Стево Сељан је учествовао у неуспелој 
експедицији у потрази за братом. Касни-
је је путовао по разним америчким држа-
вама и радио као надзорник шума истра-
жујући и руднике разних руда. На крају 
се настанио у Бразилу где се бавио ек-
сплоатацијом мангана. Стево се касније и 
венчао са једном лепом Бразилком, Ма-
ријом Араси. Стево Сељан је преминуо 7. 
јуна 1936. године у месту Оуро Прето.

Браћа Сељан објављивали су на разним 
језицима многе путописне цртице и не-
колико већих списа, а међу њима и „Сла-
пови Гуарја” (1905), „Истраживачка путо-
вања двојице Југо-Словена по Бразилу и 
суседним републикама (1919). Збирке 
предмета материјалне културе доморо-
даца у Етиопији и Јужној Америци покло-
нили су Етнографском музеју у Загребу. 

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ 
Управе за односе с дијаспором и Србима у региону Владе Србије

Легендарна браћа Сељан

Српски истраживачи са Баније

Дечја ризница

Мирко и Стево Сељан

Браћа Сељан у Бразилу

Цар Менелик II

Николај Леонтијев Александар Булатович



Занимљивости

Једрењаци

2
1. крстарица  2. барка  3. голета  4. барка-скунер  5. баркантина  6. скунер-барка  7. брик  8. скунер 

9. трабакул  10. пелиг  11. брацера  12. леут

Ј едрењак је врста брода који за по-
кретање користи енергију ветра. 
Енергија ветра се узима од ваздуха 

који се креће преко једра.
Јављају се још у античко доба. Кори-

сте их Грци, Римљани и други поморски 
народи. Викинзи су били вешти мореплов-
ци који су стигли и до Америке. За време 
крсташких ратова бродови имају високи 
бок и округло трупло. Имају већу носи-
вост у односу на дотадашње бродове, ко-
ји су углавном користили весла за покре-
тање. У XI веку користи се нава са 2 јар-
бола, а од XIII до XVI века каравела и ка-
рака.

У XVII веку за прекоокеанске пловид-
бе се користе источноиндијци, западно-
индијци и левантинци. То су већ тројар-
болни једрењаци, депласмана до 1500 то-
на. Имају 3 крстаста једра на предња два 
јарбола, и велико латинско једро на кр-
меном јарболу. Између јарбола имају та-
козвана летна једра.

Највећи развој једрењаци достижу у 
XIX веку. Двадесетих година XIX века бр-
зе фрегате и поштански бродови прелазе 
пут од Њујорка до Ливерпула за 16-17 да-
на, а депласмани су им 500-1000 тона. 
1840-их година се уводи клипер, најсавр-
шенији и најбржи једрењак тога доба.

Од средине XIX века све се више гра-
де железне и челичне конструкције, ма-
да их парни погон бродова све више по-
тискује. Још доста дуго граде се и ком-
биновани бродови, са парним погоном и 
додатним једрима, који су били еконо-
мичнији од чисто парних бродова због ма-
ње потрошње угља. Тако је 1907. у САД 
израђен једрењак депласмана од 12 000 
тона са додатним једрима површине око 
3800 m².

Почетком XX века једрењаци депла-
смана већег од 1000 тона нестају, али се 
јављају моторни једрењаци са депласма-
ном до 500 тона, и мотором снаге до 300 
коњских снага. И даље се понекад кори-
сте за транспорт.

Подела по броју јарбола и врсти једа-
ра:

• крстарица: 3-5 јарбола, крстаста је-
дра

• голета: 3-7 јарбола, сошна једра и вр-
шњаче

• барка: 3-5 јарбола, крма сошно, оста-
ли јарболи крстаста једра

• скунер-барка: 3-4 јарбола, прамча-
ни с крстастим, остали са сошним једри-
ма и вршњачама

• баркантина: 3 јарбола, 2 крмена са 
сошним једрима, предњи с комбинова-
ним крстастим и сошним једрима

• барка-скунер: 2 јарбола, прамчани 
са крстастим, а крмени с сошним једри-
ма

• скунер: 2 јарбола, сошна једра и вр-
шњаче

• брик: 2 јарбола, са крстастим, а кр-
мени још и са доњим сошним једром

• логер: 2 јарбола, велика сошна једра 
и вршњаче.

Сви ови типови имају на коснику 2-4 
пречке. Најпознатији типови једрењака 
на Јадрану су трабакул, брацера и бра-
гоц. Трабакул је од 30-300 тона депла-
смана, са 2 јарбола и логарским једри-
ма. Брацера има од 20 до 50 тона, један 
јарбол и логарско једро. Брагоц има 10-
12 тона депласмана, 2 јарбола и логар-
ска једра.

СкунерБорба ратних фрегата

Викиншки брод



Да ли знате?

Како је чоколада освојила свет

Ч околада (настала од наватл речи 
„czoko-latl” – „какаово пиће”) је по-
сластичарски производ који се пра-

ви од какаоа, масти, заслађивача и дру-
гих додатака. Најчешће се производи у 
облику таблица. У неким државама, по-
себно у Мексику, доста се користи чоко-
лада у облику пића на води или некој дру-
гој течности.

Чоколада има високу енергетску вред-
ност – 100 грама чоколаде садржи 2100-
2500 kJ (500-600 калорија).

Какао, главни састојак чоколаде, поти-
че из тропских низија у Јужној Америци, 
а гаји се последња 3 миленијума у Цен-

тралној Америци и Мексику. Први запис 
о његовој употреби потиче из око 1100. 
пре рођења Христа. Археолози су новем-
бра 2007. нашли доказе о гајењу какаоа у 
месту Пуерто Ескондидо у Хондурасу, 
који потичу из периода 1100–1400. годи-
не пре Христа. Мезоамеричке цивилиза-
ције, укључујући Маје и Астеке, спрема-

ле су чоколадна пића под именом xocolātl 
(језик наватл), што значи „горка вода”. 
Овом пићу су додавали ароме ваниле и 
чили папричица. Какао и чоколада су сма-
трани за луксузне и скупе производе у 
Средњој Америци у доба пре доласка 
Европљана. По старој мексичкој легенди, 
чоколада је била пиће богова у рају, а се-
ме дрвета какаоа су богови дали људима 
као благослов. Астеци су у знак захвал-
ности сваке године приносили људску 
жртву, а последњи оброк жртвованог био 
је какао.

У XVIII веку, механички млинови за 
млевење какаоа су омогућили производ-
њу чврсте чоколаде.

Године 1525. Ернан Кортес је шпанском 
краљу донео какао зрна, која су потом у 
шпанским манастирима узгајана у стро-
гој тајности. Чоколадно пиће је постала 
омиљена посластица на двору. Нешто ка-
сније 1606. године,  Антонио Карлети, ита-
лијански трговац, успео је да дође до се-
мена какаоа које је тајно пренео у Евро-
пу. На велико одушевљење грађанства 
1657. у Лондону је отворена прва продав-
ница чоколаде. Ни крунисане главе нису 
могле да одоле овом напитку. Године 
1660. Марија Антоанета, аустријска прин-
цеза, ћерка Филипа IV, удала се за Луја 
XVI и са собом довела на француски двор 
посебног слугу за спремање чоколаде. 
Приметивши популарност овог произво-
да француски краљ Луј XIV је увео порез 
на какао зрно. Године 1750. чоколада је 
стигла у Швајцарску, захваљујући итали-
јанским произвођачима чоколаде и тр-
говцима. Петнаест година касније у Сје-
дињеним Америчким Државама, у месту 
Дорчестер, почела je производња чоко-
ладе. На велику срећу сладокусаца 1778. 
године у Аустрији је настала „Захер тор-
та”, први колач од чоколаде који се и да-
нас користи. У Холандији је 1815. основа-
на фабрика „Ван Хоутен”, у којој је касни-
је први пут пронађен начин за екстракци-
ју какао-бутера и обраду какао-праха у 
облику у којем се и данас користи. После 
петнаест година у Швајцарској је чокола-
да по први пут помешана са лешником. 
Године 1875. Швајцарац Данијел Петер 
(партнер Нестлеа) створио је млечну чо-
коладу.

Производња чоколаде

Добра чоколада се прави од пажљиво одабраних врста зрна какаоа и њихо-
ве мешавине. Постоје три основне врсте какаo зрна: Форестеро, Криоло (најста-
рије и најређе) и Тринитарио.

Какао дрво или Theobroma cacao (у преводу: храна богова) расте у подруч-
ју екватора, а даје плодове два пута годишње. Род није подједнаког квалитета, 
па се зрна бољег рода користе за квалитетнију чоколаду.

Семе какаоа има горак укус, и потребно је да преври да би развило карак-
теристичну арому и боју. После ферментације, зрно се љушти, суши и пече у 
специјалним бубњевима на температури од 120 до 140 степени Целзијуса. За-
тим се дроби, сеје кроз сито и сортира по величини. Какао зрна се мељу, како 
би се добила густа какао маса. Обрадом, под великим притиском, од ње наста-
је какао бутер (пресовањем се ослобађа вишак масноће) и какао прах.

У зависности од жељене врсте чоколаде прави се маса. Затим се смеса про-
пушта кроз ваљке чиме се добија фина структура, после чега се чоколада ме-

ша на температури од 60 до 80 степени Целзијуса, што може трајати и више 
сати. На крају се додаје лецитин и какао бутер.3
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за односе с дијаспором и Србима у региону Владе Србије

Срби су у Хабзбуршкој 
монархији мукотрпно 

стицали племићке титуле. 
Дунђерски, Стратимировићи, 

Јагодићи, Лазаревићи 
куповали су потом оранице и 

градили дворце. Бивши 
војници су тако постајали 

богати људи, вешти трговци 
и велики ктитори.

М оже се, на први поглед, учинити 
да измећу негдашњих и савреме-
них велепоседника у панонској 

равници нема велике разлике. Без обзира 
на епоху коју су обележили, циљ им је 
био исти – да у катастру на своје име 
укњиже што више „ланаца” плодне ора-
нице и других материјалних добара на 
обалама Дунава, Саве, Тамиша и Тисе, те 
да као директни учесници или пак као 
сиве еминенције актуелне политике 
стекну што већу моћ.

Ипак, разлике између „старих” и дана-
шњих бизнисмена и тајкуна има пуно, а 
понајвише у стилу. И док је неизвесно да 
ли ће иза актуелних тајкуна ишта опи-
пљиво преостати за наредно столеће 
(јахте на метар сигурно неће), наша 
историја ће увек памтити Дунђерске из 
Србобрана, Стратимировиће из Кулпина, 
Јагодиће из Конака, Лукаче из Ечке, Ла-
заревиће из Великог Средишта…

Богати људи, вешти трговци, бивши 
војници или граничари, који су због сво-
јих способности награђивани и племић-
ким титулама важили за велике лично-
сти свог времена, а у зависности од бо-
гатства, утицаја и степена родољубља и 
за велике ктиторе.

Њихова моћ у беспоштедном коло-
плету судбине и политике ишчезла је пре 
или доцније, али широм данашње Војво-

дине још живе сведоци њиховог успона 
и пропасти. То су дворци, палате и лет-
њиковци, мање или више раскошне архи-
тектуре које су они градили или отку-
пљивали крајем XVIII, током XIX и почет-
ком XX века.

Преживело 17 двораца
До данашњих дана, 17 двораца пре-

живело је све политичке преображаје и 
сада су културна добра под заштитом 
државе. Истовремено, три дворца – у 
Челареву, Патријаршијски двор у Срем-
ским Карловцима и Владичански двор у 
Вршцу – имају статус културног добра 
од изузетног значаја.

Велики племићки поседи настајали 
су после 1690. године, када су пораже-
ни Турци напустили те просторе, а 
управу над освојеним територијама 
преузела Хабзбуршка монархија. Уста-
новљена је Војна граница, живнула је 
трговина. Спроведено је низ реформи 
које су подстицале друштвени, култур-

ни и градитељски замах, а на пусте рав-
нице су се досељавали, Срби, Мађари, 
Немци, Цинцари, Јермени, Јевреји, Сло-
ваци…

У тротомној студији „Срби у Војводи-
ни” коју је објавила Матица српска, вр-
сни историчар и познавалац војвођанске 
историје др Душан Ј. Поповић (1894–
1985) наводи да је основа положаја срп-
ског народа у Хабзбуршкој монархији 
била – војна служба.

„Шизматички Раци”, како је Србе по-
грдно називала власт, својом крвљу, слу-
жбовањем у војсци у рату и у миру, от-
купљивали су своје право на боравак и 
егзистенцију „у земљи најкатоличкијих 
владара”.

– Истина, у војсци су службовали и 
припадници других народа, али у мањој 
мери – забележио је Поповић. – Док је 
1796. године цела Аустрија имала око 32 
милиона становника, а давала око 
400.000 војника, дотле је само Војна 
граница са око милион душа изнедрила 
више од 120.000 војника.

Илустровано бројкама, у Војној гра-
ници живело је 791.458 Срба и Хрвата (од 
тог броја 54 одсто припадника српске 
националности), Румуна (113.723), Немаца 
(37.875), Чеха и Словака (8822), Мађара 
(4985), Арнаута (1151), Талијана (384) и Је-
вреја (479).

Током XVIII века, међу овдашњим Ср-
бима јачали су свест и услови за богаће-
ње и стварање крупних поседа. У прилог 
им је ишло уређење Хабзбуршке монар-
хије која је, као и већи део тадашње 
Европе, потенцирала крупне феудалне 
поседе којима су самостално управљали 
– држава, старо племство и црква.

Тако су велики комплекси у јужним 
областима Монархије додељени на 
управљање заслужним официрима и 
војсковођама. Међу њима било је и Срба 
и то махом на подручју данашњих Бачке 
и Баната.

СРПСКИ ДВОРЦИ У ПАНОНСКОЈ РАВНИЦИ (1)
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Двадесетак племићких 
породица

За пола века после Велике сеобе, по-
сле многих ратова у којима су се Срби 
истакли својим јунаштвом, а многи су и 
изгинули, само двадесетак српских по-
родица добило је племићке титуле. Ме-
ђу њима су били: Ратко Хаџи Марковић 
(1697), заставник из Сомбора, Груја Аси 
Марковић (1699), патријарх Арсеније 
Чарнојевић (1704), заповедник Помори-
шке границе Јован Поповић Текелија 
(1706), Никола Атанасковић, Сима Доро-
савчић и Василије Ђулинац, војвода у Се-
гедину (1722), Дамјан Жарковић (1724), 
Стеван Степић и породица Прерадовић у 
Будиму (1723), Јован Николетић (1735), 
Милорад и Јован Путник (1736), Јован Ру-
бешић (1742), Мирослав Николић (1743), 
те Богић, Иван, Тома и Милош Стратими-
ровић (1745).

Такође, тридесетак Срба граничних 
официра, 1751. добили су племство као 
награду за своје јунаштво, али и зато 
што су дали глас за развојачење Потиске 
војне границе. Њима су додељене куће и 
нешто земље, али без подложника. По-
стали су племићи – куријалисти. Такво 
звање, између осталих, имали су: обер-
капетан Јаника Антоновић у Бечеју, пот-
капетани – Петар Зако и Симон Рунић у 
Сентомашу (данашњи Србобран), Ђорђе 
Голуб у Сенти.

Велике поседе имали су само Страти-
мировићи и породица Зако. Четворица 
браће Стратимировића добила су Кул-
пин. Породици Зако додељени су 1751. 
године Бајша и Бечеј, а седам година 
доцније и Кањижа. Предикате су добија-
ли по називима својих села: Чарнојевићи 
од Маче, Стратимировићи од Кулпина, 
Текелије од Кевемеша и Визеша, Сервиј-
ски од Турске Кањиже…

– Племићи су од својих имања напра-
вили једну врсту узорних господарстава 



– забележио је др Душан Ј. Поповић у 
студији „Срби у Војводини”. – Тако, ре-
цимо, Адамовићи целу економију воде 
на немачки начин, те су могли далекозо-
ром из своје собе надзирати да ли њихо-
ви људи добро раде, те им кроз трубу са 
прозора довикивати шта треба да раде.

Поповић, такође, каже да је културни 
живот у нашем народу почео да се узди-
же у кућама слободнијег и имућнијег 
сталежа, код племства. У „благородним 
породицама које су могле да држе кућ-
не учитеље”, а о којима је писао и Доси-
теј Обрадовић.

У почетку, само малобројне српске 
породице имале су мале дворове, док је 
највећи део нашег племства живео у вр-
ло солидним приземним или на спрат по-
дигнутим кућама.

Али, већ крајем XVIII века, било је 
српских породица које су изградиле ра-
скошне палате по угледу на аустријске 

дворце украшене луксузним намешта-
јем и нарученим породичним портрети-
ма.

– Већина сачуваних двораца спада у 
ред значајне, али и даље анонимне архи-
тектуре – констатује др Бранка Кулић у 
својој монографији „Дворци и летњиков-
ци Војводине”. – Слична судбина прати-
ла је настанак многих двораца у Европи. 
Зна се да су власници имали великог 
утицаја на градитеље и да су пројекти 
мењани током градње, као и то да су по-
тоњи власници прилагођавали зграде 
својим потребама, накнадно их преуре-
ђивали и дограђивали, па су се имена за-
служних градитеља заборавила и изгу-
била.

Дворци у Великом 
Средишту

Два грофовска дворца у Великом 
Средишту подсећају на породицу Кара-
ђорђевог војводе, који је подигао уста-
нак у Шабачкој нахији. Богатство, како 
то најчешће бива, помути разум и зама-
гли видик човеку.

Село Велико Средиште у подножју 
Вршачког брега није било велико ни по-
четком XVIII века, а ни данас. Место се 
први пут помиње у аналима 1713. године, 
а бројало је 72 куће. Данас, у Великом 
Средишту живи тек нешто више од 1300 
душа. Али, живе и два дворца грофов-
ске породице Лазаревић и сведоче о жи-
вотопису ове племићке породице чији је 
узлет започео с почетком XIX века и тра-
јао је 70 година. Голуб Лазаревић, син 
Карађорђевог војводе попа Луке Лаза-
ревића, који је подигао устанак у Шабач-
кој нахији, откупио је Велико Средиште, 
по неким изворима 1803. године. Међу-
тим, историчар др Душан Ј. Поповић 
(„Срби у Војводини”), пише да се то до-

годило 19 година касније. „Голуб Лазаре-
вић купио је Велико Средиште 1822. го-
дине, 1839. постао је власник и Малог 
Средишта, а племство с титулом добио 
је 1842. године” забележио је Поповић. 
Његов син Василије био је други поджу-
пан Тамишке жупаније (1866–1869), а ве-
лики жупан у Темишвару постао је 1876. 
године. Остала је непознаница због чега 
је Карађорђев устанички војвода послао 
свог сина у Банат. Тек, према легенди, Го-
луб је овамо пренео и злато којим је от-
купио оба Средишта (готово 4000 јутара 
земље), а онда и титулу племића. Тако је 
стекао и привилегију да себи и потом-
ству између имена и презимена дода ча-
робну реч – племенити.

Голуб Лазаревић је половином XIX ве-
ка саградио велики дворац, класици-
стички приземни објекат симетричне 
предње фасаде са доминирајућим пор-
тиком у средини. Четири масивна зидана 

стуба носе портик са средишњим степе-
ништем у класицистичком стилу. Са дво-
ришне стране нема приступног степени-
шта. На истој парцели, у непосредној 
близини, његов млађи син Александар 
око 1900. године саградио је мали дво-
рац који карактеришу степенасто завр-
шена атика и куле на угловима.

Дворац је слика и прилика еклектич-
ког стила са неоготичким елементима, 
тада преовлађујућим у Европи. Почет-
ком ХХ века у стилском опредељењу 
власника и архитеката биле су у великој 
мери заступљене овакве стилске карак-
теристике. Два замка, који и данас спа-

дају међу најлепше у Војводини, ушу-
шкани су у пространи парк и високу шу-
му коју красе примерци старог, ретког 
дрвећа.

Раскошне грађевине Лазаревића, по-
пут фатаморгане, биле су у нескладу са 
сиромашном околином, како то речито 
описује Милан Белегишанин у књизи 
„Снови затрављених кула”. У овом сиро-
тињском крају ови замкови су изгледали 
као да су настали из чаробне Аладинове 
лампе. Са високим капијама, бедемима и 
чуварима, становници села су замкове 
посматрали као нешто нестварно и не-
додирљиво. Огромни парк са дрвећем 
ретке врсте и дубока хладовина постоја-
ли су само за одабране, пише Белегиша-
нин.

Богатство, како то најчешће бива, по-
мути разум и замагли видик свом бога-
ташу, па ни браћа Лазаревић нису успела 
да се одупру том изазову. И данас се у 
шабачком крају препричава, легенда о 
њиховој снежној болести. „Желели су и 
лети да се санкају, па пошто није било 
снега, наручивали су стакло из Панчева 
да би се санкали по њему” – записао је 
Белегишанин. – Прешли су меру, али ка-
зна није уследила одмах. Прво је стигло 
упозорење – жена млађег брата је про-
пала кроз стаклену стазу и скоро се пре-
клала. Но, ни то није помогло. Лазареви-
ћи су наставили да снег замењују ста-
клом и да призивају вејавицу у јулу. По-
следњег лета пре него што ће напустити 
замак, донета им је стаза од специјалног 
мат стакла. У моменту кад су се први 
пут спустили санкама, нагло је захлад-
нело и то толико јако да је огромна ста-
за од велике хладноће прснула у мили-
јарде сићушних делова. Од тога тренут-
ка браћа су оболела од стаклене боле-
сти. Комадиће стакла налазили су свуг-
де – у кревету, храни, одећи… Стакло је 
постајало за њих најомраженији матери-
јал до краја живота. Огромно имање у 
Великом и Малом Средишту доносило 
је велике приходе. У великом дворцу да-
нас је ОШ „Бранко Радичевић”. Конзер-
ваторски радови на том здању урађени 
су током 1986. године. Мањи дворац 
имао је у блиској прошлости неколико 
намена – био је сеоски биоскоп, дом 
културе, па месна канцеларија. Сада је 
је руиниран, запуштен и без намене.

Оба дворца проглашена су спомени-
цима културе од великог значаја.

Василије, Голубов син, и пре него што 
се устоличио као велики жупан у Теми-
швару, 1852. године у Вршцу, на Малој 
пијаци подигао је прву ветрењачу под 
Вршачком кулом. Ветрењача је заменила 

дотадашњи стари млин на коњски погон. 
Када је две деценије касније Василије 
добио звање темишварског жупана, ло-
кални листови забележили су да су му 
приређене почасти. Повод је био довољ-
но велики да у Вршац допутује и цар 
Фрањо Јосиф главом и брковима. За са-
му варош од још већег значаја била је 
чињеница да је именовањем Василија 
племенитог Лазаревића, Вршац добио 
положај муниципија и постао седиште 
првостепеног суда.

Лазаревићи увећавају 
богатство

И док је велики жупан Лазаревић на-
далеко стицао углед и проносио поро-
дично име, његов млађи брат Алексан-
дар настојао је да увећа породично бо-
гатство. У Вршцу је основао неколико 
банака и трговачких удружења, а 1884. 
године усред вароши саградио је пре-
дивно здање које су мештани одмах 
прозвали Палата Лазаревића. И данас је 
то једна од најлепших кућа у граду.

Палата је дуги низ година била сте-
циште гламурозних балова које је при-
ређивала Александрова супруга Анка. 
Била је на гласу као отмена дама и пре-
дано је бринула о породичном угледу. 
Помагала је сиротињи, нарочито оној са 
женском децом, обезбеђујући им сти-
пендије, књиге, храну и одећу. Али, већ 
на самом почетку, двадесети век није 
био наклоњен породици Лазаревић.

Велики жупан Василије упокојио се 
без порода, а за њим убрзо и његов брат 
Александар и снаха Анка који су за со-
бом оставили синове Михајла и Федора 
и кћерку Олгу.

Пошто је Федор службовао негде по 
босанским вилајетима, а Олга однела 
поприличан мираз удајом за барона Би-
нерта, комплетна брига о угледу и пре-
осталом богатству Лазаревића пала је 
на Михајла. Било је то погубно, јер Ми-
ша, како су га од милоште звали, бес-
поштедно се предао пустоловинама 
свих врста које су предано пратиле вр-
шачка, српска, мађарска, па и немачка 
штампа. Видели су га у таквом издању 
и Париз и Њујорк. За само три године 
успео је да списка више од пола мили-
она форинти, распрода огромно има-
ње, плус три велике куће и да на коц-
карске дугове потроши велики новац у 
банкама.

Велики дворац откупио је богати ме-
штанин Георг Фриш старији, а мањи је 
доспео у руке богаташа Карла Хаузера. 
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Они су били власници све до Другог 
светског рата. Михајло је био последњи 
изданак племените породице Лазаревић.

Успон Јагодића од Ливна
Најочитији симбол моћи Јагодића је 

њихов дворац у атару села Бока, у ба-
натској општини Сечањ, с десне стране 
пута Конак–Вршац. Браћа Јагодић били 
су свестрани људи, адвокати, посланици 
чак и царски саветници.

Породица Јагодић утиснула је знача-
јан печат на културни развој Срба у Ау-
строугарској. Били су истакнути чланови 
Матице српске, најстарије научно-књи-
жевне институције у нашем народу, 
основане 1826. године у Пешти. Велики 
углед Јагодићи су стекли и тиме што су 
придавали велики значај школовању и 
активном учешћу у политичким токови-
ма.

О њиховој снази симболично сведочи 
десетак породичних портрета које је 
техником уље на платну насликао један 
од најзначајнијих уметника друге поло-
вине XIX века, Константин Данил. Ови 
портрети су некада красили одаје Јаго-
дића, а данас се предано чувају у Мати-
чиној Галерији у Новом Саду.

Најречитији симбол ере Јагодића без 
сумње је њихов дворац у атару села Бо-
ка, у банатској општини Сечањ с десне 
стране пута Конак–Вршац. Саграђен је 
1835. године.

Према једном предању, Јагодићи су у 
Банат стигли из Ливна. Презиме су доби-
ли по Јагоди, жени њиховог далеког 
претка која је родила 11 синова, али је 
остала удовица када је њен муж поги-
нуо у борби против Турака.

У књизи „Срби у Банату”, аутор Јован 
Ердељановић, међутим, пише да су Јаго-
дићи пре доласка у Конак имали велики 
спахилук у К(е)рњачи, месту у дана-
шњем делу румунског Баната. Одатле су 
најпре дошли у Панчево, а потом су се 
даље расељавали.

– Јагодићи, спахије, имали су огроман 
спахилук у К(е)рњачи из Вршца – пише 
Ердељановић. – Било их је петоро браће: 
један је био абаџија у Панчеву, а један 
најпре сапунџија, па после трговац, као и 
остала три. Сви су дошли у Панчево из 
неког банатског села, па су од њих на-
стали панчевачки Јагодићи (Јован Јаго-

дић у Кинаку, спахија, од ових је 
панчевачких).

Била је то богата породица, а њен 

изданак Спасоје Јагодић, трговац, добио 
је племићку повељу са предикатом 
„Кернецсаи” (од Керњача) 1824. године. 
Предикат „Јагодићи од Крњаче” изведен 
је од назива имања које су Јагодићи по-
седовали у Румунији.

Фамилија адвоката и 
политичара

Спасојеви синови били су адвокати и 
политичари. Млађи, Павле (1813–1895), 
био је царски саветник и посланик. Прав-
не науке учио је у Пожуну, а у 
политичком животу Срба у Хаб-
збуршкој монархији нарочито је 
био активан током револуције 
1848. године.

После повлачења Мађара из 
Вршца и доласка царске војске, 
1849. године постављен је за 
опуномоћеног владиног комеса-
ра у Вршачком округу. У том 
својству, једна од његових пр-
вих одлука била је да се имену-
је комисија која је имала зада-
так да испита улогу вршачког 
магистрата у претходном, бур-
ном периоду.

Активно је Павле учествовао 
и у формирању нове варошке 
власти. Као врло уважен и ути-
цајан човек, 1861. на Благове-
штенском сабору изабран је за 
посланика који је представљао 
Вршачки протопопијат. У анали-
ма Матице српске забележено 
је да му је била поверена и уло-
га царског саветника. Са супру-
гом Регином Лазаревић имао је 
кћер Марију.

Његов старији брат Петар 
(1800–1886) био је врло свестран 
човек – адвокат, посланик, а 
1829. године и председник Крашовске 
жупаније. Учествовао је на Народно-цр-
квеном сабору 1842. у Сремским Кар-
ловцима, када је за митрополита иза-
бран Јосиф Рајачић.

Опробао се и као књижевник. У Вр-
шцу је 1886. године објавио књигу „Ра-
зличити галантни љубавни догађаји”.

Посебан значај за породицу имала је 
племићка повеља из 1897. године, којом 
је Петровом сину Богумилу потврђено 
грофовско племство велепоседничке 
породице Јагодић, купљено од аустроу-
гарских владара још 1824. године.

Каштел на ивици шуме
На свом имању код Конака, на ивици 

шуме, Петар је 1835. подигао дворац (ка-
штел) који ће остати у власништву њего-
вих потомака све до Другог светског ра-
та.

– По избору локације, околине и из-
гледа, препознаје се жеља власника да 
изгради пријатан и удобан породични 
дворац у складу са природом банатске 
равнице – пише др Бранка Кулић у мо-
нографији „Дворци и летњиковци Војво-
дине”.

Парк испред дворца био је уређен у 
француском стилу, оивичен ружичња-
ком и шимширом, док је парк у дубини 
имања одисао енглеским стилом и ста-
пао се са шумом Копривића која је под 
заштитом као природна реткост.

Свој дворац Петар Јагодић градио је у 
облику издуженог правоугаоника са си-
метричним унутрашњим и спољашњим 
распоредом.

Здање је приземно са два бочна риза-
лита у облику двеју кула, док четири 
стуба са коринтским капителима и више-
струко профилисана архитравна греда 

носе раван кров дворишног трема. Пра-
воугаони прозори су „фланкирани плит-
ким пиластрима са коринтским капите-
лима”, те имају различите фронтоне.

Ту је и велики подрум са пруским сво-
дом који има посебно изведену вазду-
шну вентилацију. Урађена је тако зна-
лачки да је и данас, 180 година доцније, 
још у функцији.

Популарност серије најпре назване 
„Сва та равница”, а касније само „Јагоди-
ћи” (инспирисана књигом Ненада Чанка 
„Као и сва равница”) Радио телевизије 
Србије, нема сумње, усмерила је пажњу 
данашњих генерација на ову породицу. У 
ТВ причи, како је то већ уобичајено, има 
доста фикције и уметничке слободе. 
Историјска је чињеница да су Јагодићи 
заједно са Дунђерскима били најутицај-
нија српска велепоседничка породица у 
XVIII и XIX веку.

Попут Дунђерских, и Јагодићи су има-
ли велики значај у раду Матице српске у 
тадашњој Аустроугарској монархији. Као 
чланови парламента у великој мери ути-
цали су на економске, културне и верске 
повластице својих сународника Срба.

Но, због пријатељства разбарушеног 
песника Лазе Костића са Дунђерскима, 
те због његових топлих емоција према 
млађахној Ленки Дунђерски и српске 
песме над песмама Santa Мaria della 
Salute, коју је изнедрила та нестварна 
љубав, Јагодићи су у прошлом и почет-
ком овог века остали у сенци.

Уз то, иза Дунђерских је преостало и 
више очуваних двораца, па стога, ТВ се-
рија (гле ироније!), није снимана у каште-
лу Петра Јагодића у Банату, него у бач-
ком месту Кулпин, у дворцу Дунђер-
ских. Разлог: дворац Дунђерских је боље 
очуван.

После Другог светског рата, попут 
свих осталих двораца, национализован 
је и каштел Јагодић. У њега се уселило 
ПДП „Трудбеник”. Претварање пољског 
дворца намењеног становању племићке 

породице у административно-пословну 
зграду донело је доста промена, нарочи-
то у ентеријеру. Покушај враћања старог 
изгледа каштела Јагодића начињен је 
2007. године. Само делимично је обно-
вљена фасада овог „споменика моћи” уз 
чији назив на туристичкој мапи Војводи-
не пише – „културно добро од великог 
значаја”.

Повеља и грб Јагодића, по оцени хе-
ралдичара, имају изузетну уметничку 
вредност. Аутор је познати бечки сликар 
Ернст Крал, који је 1882. године израдио 
и грб Краљевине Србије.



Стратимировићи 
од Tребиња

Богић Вучковић-Стратимировић са 
браћом Иваном, Томом и Николом из 
Требиња, је за војничке заслуге награђен 
је племићком титулом и поседом у Кул-
пину. Стратимировићи су некадашњи 
Балшићи.

Кулпин, мало место у општини Бачки 
Петровац, на тридесетак је километара 
од Новог Сада. Кулпинчани, а данас их 
нема више од 3000 душа, већином су 
Словаци који живе у слози са око 600 Ср-
ба. Заједно чувају успомену на осниваче 
овог места, овдашње племиће Стратими-
ровиће који су потомству баш у овом 
крају оставили Мали дворац (мештани га 
зову и „стари”) из XVIII века и Велики дво-
рац (каштел), изграђен у XIX столећу.

Стратимировићи су једна од првих 
српских породица која је у Хабзбуршкој 
монархији војничким заслугама стекла 
племићку титулу. Њихови корени су у 
Требињу, сежу до Богића Вучковића-
Стратимировића (син Вучка Петровића, 
а унук Петра Стратимировића) који је са 
тројицом браће – Иваном, Томом и Ни-
колом – подигао 1737. године устанак у 
Херцеговини.

Према појединим списима, преци 
Стратимировића су некадашњи Балши-
ћи који су се женили девојкама из рода 
Немањића. Балшићи и Немањићи су се 
више пута укрштали, па би се могло рећи 
да је у венама Стратимировића било и 
немањићких зрнаца.

На позив српског патријарха Арсенија 
Јовановића Шакабенте, устаници из хер-
цеговачких брда притекли су у помоћ 
Аустрији, а убрзо потом доселили су се 
у Бачку пошто су 1745. године од Марије 
Терезије добили племићку титулу и по-
сед Кулпин.

О томе у својој студији у три тома 
„Срби у Војводини” пише историчар Ду-
шан Поповић: „Потврда племства и да-
ровница на Кулпин, дати су 10. јула 1745. 
године Богићу Вучковићу-Стратимиро-
вићу и његовој браћи Ивану Томи и Ни-
коли”.

Уз титулу добили су и посед од око 
10.000 јутара оранице. Задржали су за 
себе 3200 јутара, а остатак земље поде-
лили су херцеговачким добровољачким 
породицама (било их је укупно око 200) 
који су са њима 1737. године дошли на 
подручје данашње Бачке.

Стратимировићи су свом породичном 
презимену додавали још једно „Кулпин-
ски”, а херцеговачко – Вучковић – с вре-
меном су потпуно напустили. Породица 
Стратимировић у Бачкој се увећала и 
стекла велики углед међу Србима у Хаб-
збуршкој монархији. Оба дворца је са-
градила друга и трећа генерација, рође-
на у Кулпину.

Мали и велики дворац
Мање здање, познато и под називом 

Стари дворац, заправо је приземна вила 
изграђена крајем XVIII века у класици-
стичком стилу. До данас је сачувана у 
изворном облику. Била је то куријелна 
резиденција Стратимировића. Када су 
браћа Теодор и Ђорђе 1851. године за-
тражили грађанство у Новом Саду, ко-
мисија која је о њиховој молби одлучи-
вала, навела је Стари двор као њихову 
највреднију имовину.

Стари двор овако је описан у тим спи-
сима: „… курија од пет соба, кухиња, ко-
мора и подрум, затим простран врт са 
племенитим воћем, пространо двориште 
и у њему зграда с једном собом, кухи-
њом, шупом и шталом, изидан бунар, 
свињац и живинарник, а све то процење-
но на 4000 форинти.” Управо овај опис 
сведочи да је то и за оно време било 
скромно здање.

Велики дворац или каштел изграђен је 
почетком XIX века, највероватније око 
1826. године. У пожару 1912. године де-
лимично је изгорео, а потом је рекон-
струисан према пројекту архитекте 
Момчила Тапавице. Тада је имање Стра-
тимировића већ било прешло у руке 
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друге велепоседничке и пле-
мићке фамилије Дунђерски.

Највеће промене у рекон-
струкцији претрпео је кров. Са 
централног дела каштела укло-
њена је шестоугаона кула, која 
се издизала изнад крова и до-
минирала зградом. На њој се 
налазио видиковац, велики сат 
са механизмом, апликација гр-
ба Стратимировића и низ дру-
гих декоративних детаља. Уну-
трашњост дворца је, такође, 
рађена у класицистичком сти-
лу. Из пространог хола се ди-
ректно улази у централну салу, 
са којом су повезане по две 
просторије са леве и десне 
стране. Везу са осталим про-
сторијама у дворцу обезбеђује 
дугачки ходник.

Реч је о приземној згради из-
дужене основе. С дворишне 
стране краси је високи партер с 
пространом полукружном те-

расом истуреном према парку.
Оба дворца Стратимировића окруже-

на су пространим парком. С предње 
стране то је француски парк. Карактери-
ше га правилан геометријски распоред 
зеленила са шишаном живом оградом и 
уређеним цветним лејама, док се са зад-
ње стране дворца, на око 40.000 ква-
дратних метара, простире енглески 
парк, обликован широким ливадама, 
стазама за јахање и асиметрично распо-
ређеним примерцима дрвећа и другог 
зеленила. У овом парку заступљене су 
јеле, борови, липе и кестени, али и егзо-
тичне врсте дрвећа, као што је тисовина, 
међу мештанима позната и као широка 
јела, стара око 120 година. У Кулпин је 
донесена из Аргентине.

У другој половини XIX века, породица 
Стратимировић је знатно осиромашила 
те је била принуђена да се одрекне по-
седа у Кулпину. Најпре су га продали ма-
ђарској племићкој породици Маћаша 
Шемзе. Међутим, четврт века касније, 
породица Шемзе доживљава судбину 
сличну Стратимировићима, па посед до-
лази у руке чувене породице Дунђерски.

Лазар Дунђерски, велепоседник из 
Србобрана, трећи и уједно најмлађи син 
Гедеона Геце Дунђерског и Персиде 

Дунђерски, рођене Летић, купио је има-
ње Стратимировића за свог сина Ђорђа. 
Он је у то време приводио крају школо-
вање на високој пољопривредној школи, 
те је комплетно имање претворио у по-
љопривредно огледно добро.

У власништву Дунђерских, имање у 
Кулпину, било је све до краја Другог 
светског рата када је национализовано. 
Од 1993. у Велики дворац у Кулпину усе-
љен је Пољопривредни музеј, једина му-
зејска установа у Србији која се бави из-
учавањем аграрне прошлости.

Митрополит и генерал
У свим генерацијама Стратимировића 

било је истакнутих појединаца у разли-
читим професијама, а најгласовитији ме-
ђу њима били су митрополит Стефан 
Стратимировић (1757–1836) и генерал 
Ђорђе Стратимировић (1822–1908).

Митрополит Стефан на чело Карло-
вачке митрополије изабран је на Сабору 
у Темишвару 1790. године као најмлађи 
међу тадашњим епископима. Био је фи-
лозоф и правник. Вештином врсног ди-
пломате водио је Српску православну 
цркву под аустроугарском влашћу. На-
рочиту пажњу посветио је подизању 
просветних установа. Уз помоћ трговца 
Димитрија Анастасијевића Сабова 
(1726–1803) основао је: 1791. Карловачку 
гимназију, 1794. Карловачку богословију, 
1797. Благодејаније (касније Стефанеум). 
Његовом заслугом заживела је 1810. пр-
ва српска гимназија у Новом Саду. Звање 
митрополита носио је 45 година, све до 
своје смрти.

Генерала Ђорђа Стратимировића 
историја памти као команданта српских 
добровољаца из Шајкаша који су извоје-
вали прву српску победу над Мађарима 
12. јуна 1848. године. У два наврата био је 
посланик Државног сабора у Будиму, а 
неколико пута посланик на српским на-
родним-црквеним саборима у Сремским 
Карловцима. Бавио се новинарством. По-
сле 1877. године повукао се из јавног жи-
вота и преселио у Беч где је провео оста-
так живота. Написао је аутобиографију 
на српском и немачком језику, коју је 
1913. године публиковао његов син Ђор-
ђе.

(Наставак у следећем броју…)
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